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III. Kormány rendeletek

A Kormány
22/2009. (II. 6.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti

fejlesztési együttmûködésrõl  szóló Keretmegállapodás 
kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Egye sült Nem ze tek Gyer -
mek alap ja kö zöt ti fej lesz té si együtt mû kö dés rõl  szóló,
New York ban, 2007. de cem ber 12-én alá írt Ke ret meg ál la -
po dás (a továb biak ban: Ke ret meg ál la po dás) kö te le zõ ha -
tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Ke ret meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Ke ret meg ál la po dás an gol és ma gyar nyel vû hi te les
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Framework Agreement between the Government
of the Republic of Hungary and the United Nations

Children’s Fund on Cooperation in the Field of
Development

De si ring to sup port the mis si on of the Uni ted Na ti ons
Child ren’s Fund to ad vo ca te for the pro tec ti on of
child ren’s rights, to help meet the ir ba sic ne eds and to
ex pand the ir op por tu ni ti es to re ach the ir full po ten ti al;

De si ring to strengt hen the Go vern ment of the Re pub lic
of Hun ga ry’s and Uni ted Na ti ons Child ren’s Fund’s
co-ope rat ion for the pur po ses of imp le men ting ac ti vi ti es
that are con sis tent with and sup por ti ve of UNI CEF’s
man da te and Me di um Term Stra te gic Plan;

De si ring to pro vi de a co he rent, pre dic tab le and
struc tu red fra me work for the col la bo ra ti on bet we en
Go vern ment of Hun ga ry and the Uni ted Na ti ons
Child ren’s Fund;

Con si de ring the im por tant role of the Uni ted Na ti ons
Child ren’s Fund in achi e ving the Mil len ni um
De ve lop ment Go als set by Mem bers Sta tes of the Uni ted
Na ti ons;
The Par ti es he re by ag ree as fol lows:

Article I

The Parties

The Par ti es to the Fra me work Ag re e ment on
Co o pe ra ti on in the Fi eld of De ve lop ment (he re i naf ter „the
Ag re e ment”) are the Go vern ment of the Re pub lic of
Hun ga ry (he re i naf ter „Hun ga ry”)

and the Uni ted Na ti ons Child ren’s fund (he re i naf ter
„UNICEF”).

Article II

Scope

The Ag re e ment co vers „Re gu lar Re so ur ces” and „Ot her 
Re so ur ces” cont ri bu ti ons.

For the pur po ses of the Ag re e ment:
– ,,Re gu lar Re so ur ces” are un rest ric ted in the ir use and

emp lo y ed by UNICEF to fund its co unt ry pro gram mes,
along with pro gram me sup port, ma na ge ment and
ad mi nist ra ti on ac ti vi ti es app ro ved and dist ri bu ted
ac cor ding to an ag re ed for mu la by the UNICEF Exe cu ti ve
Bo ard.

– ,,Ot her Re so ur ces” are cont ri bu ted by a do nor for
spe ci fic the ma tic pri o ri ti es at the glo bal, re gi o nal or
co unt ry le vel and/or for a spe ci fic co unt ry pro gram me. 

Article III

Regular Resources contribution

1. Hun ga ry will par ti ci pa te in UNI CEF’s an nu al
pled ging con fe ren ce at the first re gu lar ses si on of the
Exe cu ti ve Bo ard in Ja nu a ry of eve ry year and an no un ce its 
mul ti-ye ar or an nu al „Re gu lar Re so ur ces” cont ri bu ti on.

2. With res pect to pa rag raph 1 abo ve,
a) Hun ga ry en co u ra ges the ef forts of UNICEF to

imp le ment its mul ti-ye ar re sults-ori en ta ted fun ding
fra me work for its Re gu lar Re so ur ces;

b) Hun ga ry un der ta kes to at le ast ma in ta in the same
le vel of an nu al cont ri bu ti on as the pre vi o us year sub ject to
the evo lu ti on of Hun ga ry’s Of fi ci al De ve lop ment
As sis tan ce.

3. For mul ti-ye ar cont ri bu ti ons, Hun ga ry is com mit ted
to trans fer ring the first an nu al tran che of the amo unt
pled ged in EURO to UNICEF du ring the first qu ar ter of
the year in which a gi ven pled ge was made.

4. For an nu al cont ri bu ti ons, Hun ga ry is com mit ted to
trans fer ring the amo unt pled ged to UNICEF in EURO and
in one full ins tal ment du ring the first qu ar ter of the year in
which a gi ven pled ge was made.
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5. Hun ga ry will send a trans mit tal ad vi ce to UNICEF
upon trans fer of funds that inc lu des:

– Amo unt
– Cur ren cy
– Date of trans fer
– Re fe ren ce in di ca ting that the funds a Re gu lar

Re so ur ces cont ri bu ti on.

6. UNICEF shall ack now led ge re ce ipt of funds in the
US Dol lar equ i va lent amo unt.

7. For the pur po ses of pa rag raph 6 abo ve, UNICEF
shall use the UN ex chan ge rate app li cab le at the date of
re ce ipt of funds.

Article IV

 Other Resources contribution

1. The pro vi si ons of Ar tic le IV shall apply in the event
that Hun ga ry cont ri bu tes to UNI CEF’s „Ot her Re so ur ces”
for spe ci fic the ma tic pri o ri ti es at the glo bal, re gi o nal or
co unt ry le vel and/or for a spe ci fic co unt ry pro gram me.

a) For the pur po ses of pa rag raph 1 abo ve, the cur rent
the ma tic pri o ri ti es are:

– Child Sur vi val and De ve lop ment
– Ba sic Edu ca ti on and Gen der Equ a lity
– HIV/AIDS and Child ren
– Child Pro tec ti on
– Po li cy Ad vo ca cy and Part ners hips
– Hu ma ni ta ri an As sis tan ce
b) For the pur po ses of the Ag re e ment, co unt ry-spe ci fic

cont ri bu ti ons are non-the ma tic cont ri bu ti ons that fo cus on
UNICEF pro gram mes in a gi ven co unt ry inc lu ding
emer gen cy cont ri bu ti ons.

2. With res pect to pa rag raph 1 abo ve, Hun ga ry will
en de a vo ur to pro vi de mul ti-ye ar fun ding.

3. The ini ti al dis bur se ment of an „Ot her Re so ur ces”
cont ri bu ti on shall be made in EURO upon sig na tu re of a
me mo ran dum of un ders tan ding co ve ring the spe ci fic
terms of a gi ven cont ri bu ti on.

4. Sub se qu ent dis bur se ments of a mul ti-ye ar
cont ri bu ti on shall be made in EURO and an nu ally from the 
date of sig na tu re of the me mo ran dum of un ders tan ding.

5. The me mo ran dum of un ders tan ding as re fer red to in
pa rag raph 3 and 4 abo ve shall spe ci fy the:

a) Na tu re of the cont ri bu ti on;
b) Ove rall amo unt of the cont ri bu ti on;
c) Du ra ti on of the cont ri bu ti on.

6. Hun ga ry will send a trans mit tal ad vi ce to UNICEF
upon trans fer of funds that inc lu des:

– Trans fer amo unt
– Cur ren cy
– Trans fer date
– Type of cont ri bu ti on

7. UNICEF shall ack now led ge re ce ipt of funds in the
US dol lar equ i va lent amo unt.

8. For the pur po ses of pa rag raph 7 abo ve, UNICEF
shall use the UN ex chan ge rate app li cab le at the date of
re ce ipt of funds.

9. The amo unt of cont ri bu ti on shall co ver costs di rectly 
re la ted to the pro gram me as well as in di rect ad mi nist ra ti ve
sup port costs as app ro ved by the UNICEF Exe cu ti ve
Bo ard and con ta i ned in do cu ment E/ICEF/2006/AB/L.4.

Article V

Reporting

1. The pro vi si ons of Ar tic le V shall apply in the event
that Hun ga ry cont ri bu tes to UNI CEF’s „Ot her
Re so ur ces”.

2. UNICEF shall pre sent a re sults-ba sed nar ra ti ve
re port of a gi ven pro gram me that de ta ils the ac ti vi ti es
du ring the pe ri od re por ted.

3. UNICEF will pro vi de the re port in stan dar di sed
for mat as pro vi ded by the Uni ted Na ti ons De ve lop ment
Gro up.

4. UNICEF re ports shall be is su ed an nu ally, in the first
qu ar ter of the year fol lo wing ex pi ry of a pro gram me or in
case of a mul ti-ye ar pro gram me, in the first qu ar ter of the
year fol lo wing the el ap se of a gi ven an nu al cont ri bu ti on
pe ri od.

Article VI

Bilateral consultations

1. Hun ga ry and UNICEF will hold an nu al
con sul ta ti ons on a date mu tu ally ag re ed by both par ti es to
ex chan ge vi ews on is su es of mu tu al in ter est as well as
po li ci es and ac ti vi ti es of UNICEF.

2. The an nu al re vi ew shall also inc lu de a dis cus si on of
the sta te of col la bo ra ti on bet we en the par ti es and a re vi ew
of all pro jects fi nan ced by Hun ga ry.

3. Hun ga ry will aim to ac ti vely par ti ci pa te in the
Exe cu ti ve Bo ard Ses si ons of UNICEF.

4. Hun ga ry and UNICEF un der ta ke to en ter
con sul ta ti ons, sho uld any dis pu te ari se re lat ing to the
imp le men ta ti on of a pro ject or pro gram me.

Article VII

Procurement

The pro cu re ment of go ods and ser vi ces shall be car ri ed
out in ac cor dan ce with UNI CEF’s ru les and pro ce du res for 
pro cu re ment.
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Article VIII

Financial Rules and Regulations

1. Cont ri bu ti ons shall be sub ject exc lu si vely to the
in ter nal and ex ter nal au di ting pro ce du res pro vi ded for in
UNI CEF’s Fi nan ci al Ru les and Re gu lat ions, and ot her
app li cab le di rec ti ves of UNICEF.

2. ,,Ot her Re so ur ces” cont ri bu ti ons will inc lu de a
re co ve ry cost.

a) For spe ci fic the ma tic pri o ri ti es at the glo bal,
re gi o nal or co unt ry le vel a re co ve ry rate of 5 per cent shall
be app li ed;

b) For non-the ma tic, co unt ry-spe ci fic pro gram mes a
re co ve ry rate of 7 per cent shall be app li ed.

3. Upon ex pi ra ti on of an „Ot her Re so ur ces”
cont ri bu ti on, any re ma in ing uns pent ba lan ce of USD
10,000 or less will be trans fer red to Re gu lar Re so ur ces.
UNICEF shall no ti fy Hun ga ry ac cor dingly.

Article IX

Entry into force

This Ag re e ment shall en ter into for ce sixty (60) days
af ter its sig na tu re.

Article X

Termination

1. This ag re e ment shall re ma in in for ce un less
ter mi na ted by mu tu al ag re e ment, or by one of the Par ti es
by gi ving three months’ writ ten no ti ce.

2. Cont rac tu al ob li ga ti ons en te red into bet we en
UNICEF and Hun ga ry pri or to re ce ipt of a no ti ce of
ter mi na ti on shall re ma in unaf fec ted by the ter mi na ti on.

3. Sub ject to pa rag raph 2 abo ve, any outs tan ding
ba lan ce shall be ret ur ned to Hun ga ry.

Article XI

Dispute settlement

1. Any dis pu te that may ari se bet we en the par ti es
re gar ding the in terp re ta ti on, app li ca ti on or per for man ce
re lat ing to the Ag re e ment shall be sett led, in the first
ins tan ce, thro ugh ne go ti a ti on. 

2. Whe re no sett le ment has been re a ched wit hin a
re a so nab le time by ne go ti a ti on, the dis pu te shall be
re sol ved thro ugh in ter na ti o nal ar bit ra ti on.

Sig ned in New York on ... 2007 in two ori gi nal co pi es
each in Hun ga ri an and Eng lish lan gu a ges, all texts be ing
equ ally aut hen tic. In case of di ver gen ce of in terp re ta ti on
of this Ag re e ment, the Eng lish text shall pre va il.

A Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti

fejlesztési együttmûködésrõl szóló
Keretmegállapodás

Azon tö rek vé sük ben, hogy tá mo gas sák az Egye sült
Nem ze tek Gyer mek alap ját, ki áll ja nak a gyer me kek jo ga i -
nak vé del me mel lett, se gít sék alap ve tõ szük ség le te i ket
 kielégíteni, és bõ vít sék te het sé gük tel jes ki tel je se dé sét
szol gá ló le he tõ sé ge ket;

azon tö rek vé sük ben, hogy meg erõ sít sék a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nyá nak és az Egye sült Nem ze tek Gyer -
mek alap já nak olyan te vé keny sé gek meg va ló sí tá sá ra irá -
nyu ló együtt mû kö dé sét, me lyek össz hang ban áll nak az
UNICEF kül de té sé vel és Kö zép tá vú Stra té gi ai Ter vé vel,
és elõ se gí tik eze ket;

azon tö rek vé sük ben, hogy kö vet ke ze tes, ki szá mít ha tó
és struk tu rált ke re tet biz to sít sa nak a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és az Egye sült Nem ze tek Gyer mek alap ja
 közötti együtt mû kö dés nek;

te kin tet tel az Egye sült Nem ze tek Gyer mek alap já nak az
Egye sült Nem ze tek tag ál la mai ál tal ki tû zött Mil le ne u mi
Fej lesz té si Cé lok meg va ló sí tá sá ban be töl tött fon tos sze re -
pé re;
a Fe lek az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

I. Cikk

A Felek

A fej lesz té si együtt mû kö dés rõl  szóló je len Ke ret meg ál -
la po dás (a továb biak ban a „Meg ál la po dás”) alá író fe lei
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban „a Ma -
gyar Köz tár sa ság”) és az Egye sült Nem ze tek Gyer mek -
alap ja (a továb biak ban az „UNICEF”).

II. Cikk

 Hatály

A Szer zõ dés ha tá lya a rend sze res for rá sok és egyéb for -
rá sok kö ré be tar to zó hoz zá já ru lá sok ra ter jed ki.

Je len Meg ál la po dás ér tel mé ben:
– a rend sze res for rá sok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó lag

sem mi lyen kor lá to zás nem áll fenn, eze ket az UNICEF
hasz nál ja fel or szág prog ram jai fi nan szí ro zá sá ra, aho gyan
azok az UNICEF Vég re haj tó Ta ná csa ál tal el fo ga dott sza -
bály alap ján a prog ram tá mo ga tá sok, ve ze tõi és ad mi niszt -
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ra tív te vé keny sé gek vi szony la tá ban jó vá ha gyás ra és el -
osz tás ra ke rül nek;

– az egyéb for rá so kat va la mely ado má nyo zó nyújt ja
glo bá lis, re gi o ná lis vagy or szá gos szin tû egye di te ma ti kus
pri o ri tá sok elõ se gí té se, il let ve egye di or szág prog ra mok
meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

III. Cikk

Hozzájárulás a rendszeres forrásokhoz

1. A Ma gyar Köz tár sa ság részt vesz az UNICEF min -
den év ja nu ár já ban, a Vég re haj tó Ta nács elsõ ren des ülés -
sza ká val együtt meg ren de zés re ke rü lõ éves fel aján lá si
kon fe ren ci á ján, ahol be je len ti a rend sze res for rá sok hoz
való több éves vagy egy évre  szóló hoz zá já ru lá sát.

2. A fen ti 1. be kez dés te kin te té ben,
a) a Ma gyar Köz tár sa ság ösz tön zi az UNICEF azon

erõ fe szí té se it, hogy az meg va ló sít sa rend sze res for rá sai
vo nat ko zá sá ban több éves, ered mény ori en tált fi nan szí ro -
zá si ke re tét;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság vál lal ja, hogy a meg elõ zõ év -
vel ös sze ha son lít va leg alább fenn tart ja az éves hoz zá já ru -
lás szint jét, a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal nyúj tott Hi va ta los
Fej lesz té si Tá mo ga tás fej lõ dé sé tõl füg gõ en.

3. A több éves hoz zá já ru lá sok ese té ben a Ma gyar Köz -
tár sa ság kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a fel aján lott ös -
szeg elsõ évi rész le tét EURO pénz nem ben azon év elsõ ne -
gyed évé ben át utal ja az UNICEF szá má ra, ami kor a fel -
aján lást tet te.

4. Az éves hoz zá já ru lá sok ese té ben a Ma gyar Köz tár -
sa ság kö te le zett sé get vál lal arra, hogy fel aján lá sát egy ös -
szeg ben, EURO pénz nem ben azon év elsõ ne gyed évé ben
át utal ja az UNICEF szá má ra, ami kor a fel aján lá sát  tette.

5. A Ma gyar Köz tár sa ság az ilyen ös sze gek át uta lá sát
köve tõen át uta lá si ér te sí tést küld az UNICEF szá má ra,
mely tar tal maz za az:

– ös sze get
– pénz ne met
– át uta lás nap ját
– hi vat ko zást arra vo nat ko zó lag, hogy az át utalt ös szeg 

a rend sze res for rá sok hoz való hoz zá já ru lás.

6. Az UNICEF bár mely ado mányt an nak US dol lár
egyen ér té kén is mer el.

7. A fen ti 6. be kez dés ér tel mé ben az UNICEF az adott
ös szeg kéz hez vé te lé nek nap ján ér vé nyes ENSZ át vál tá si
ár fo lya mot al kal maz za.

IV. Cikk

Hozzájárulás az egyéb forrásokhoz

1. A IV. cikk ren del ke zé sei ab ban az eset ben al kal ma -
zan dók, ha a Ma gyar Köz tár sa ság hoz zá já rul az UNICEF
egyéb for rá sa i hoz glo bá lis, re gi o ná lis vagy or szá gos szin -
tû egye di te ma ti kus pri o ri tá sok elõ se gí té se, il let ve egye di
or szág prog ra mok meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

a) A fen ti 1. be kez dés ér tel mé ben, a je len le gi te ma ti kus 
pri o ri tá sok az aláb bi ak:

– a gyer me kek túl élé se és fej lesz té se
– alap ve tõ ok ta tás és ne mek kö zöt ti egyen lõ ség
– HIV/AIDS és a gyer me kek
– gyer mek vé de lem
– gyer mek po li ti kai ta nács adás és part ner ség
– hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás;
b) a je len Meg ál la po dás ér tel mé ben az országspeci -

fikus hoz zá já ru lá sok olyan nem-te ma ti kus hoz zá já ru lá -
sok, me lyek adott or szág ban az UNICEF prog ram ja i ra
össz pon to sí ta nak, ide ért ve a szük ség hely ze ti hoz zá já ru lá -
so kat is.

2. A fen ti 1. be kez dés re való te kin tet tel, a Ma gyar Köz -
tár sa ság arra tö rek szik, hogy több éves fi nan szí ro zást vál -
lal jon.

3. Az egyéb for rá sok hoz való hoz zá já ru lás elsõ meg -
fizetése EURO pénz nem ben tör té nik azt köve tõen, hogy
az adott tá mo ga tás egye di fel té te le i re vo nat ko zó együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás alá írás ra ke rül.

4. A több éves hoz zá já ru lás ezt kö ve tõ meg fi ze té sei
szin tén EURO pénz nem ben éven te tör tén nek, az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás alá írá sá nak dá tu mát köve tõen.

5. A fen ti 3. és 4. be kez dés ben meg ha tá ro zott együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás meg ha tá roz za:

a) a hoz zá já ru lás jel le gét;
b) a hoz zá já ru lás tel jes ös sze gét;
c) a hoz zá já ru lás idõ tar ta mát.

6. A Ma gyar Köz tár sa ság az ilyen ös sze gek át uta lá sát
köve tõen át uta lá si ér te sí tést küld az UNICEF szá má ra,
mely tar tal maz za az:

– át utalt ös sze get
– pénz ne met
– át uta lás nap ját
– hoz zá já ru lás tí pu sát.

7. Az UNICEF a tá mo ga tás át utalt ös sze gét an nak
US dol lár egyen ér té kén is mer el.

8. A fen ti 7. be kez dés ér tel mé ben az UNICEF az adott
ös szeg kéz hez vé te lé nek nap ján ér vé nyes ENSZ át vál tá si
ár fo lya mot al kal maz za.
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9. A hoz zá já ru lás ös sze ge az UNICEF Vég re haj tó Ta -
ná csa dön té se ér tel mé ben, és az E/ICEF/2006/AB/L.4. sz.
do ku men tum ban fog lal tak sze rint, a prog ram hoz köz vet le -
nül kap cso ló dó költ sé gek, to váb bá a köz ve tett ad mi niszt -
ra tív tá mo ga tá si költ sé gek fe de ze té ül szol gál.

V. Cikk

Beszámolók

1. Az V. cikk ren del ke zé sei ab ban az eset ben al kal ma -
zan dók, ha a Ma gyar Köz tár sa ság hoz zá já rul az UNICEF
egyéb for rá sa i hoz.

2. Az UNICEF kö te les ered mény ala pú, le író jel le gû
be szá mo lót be mu tat ni bár mely adott prog ram ról, mely
rész le te zi a be szá mo lá si idõ szak ban el vég zett te vé keny sé -
ge ket.

3. Az UNICEF a be szá mo lót az Egye sült Nem ze tek
Fej lesz té si Cso port ja ál tal elõ írt, szab vá nyo sí tott for má -
ban ké szí ti el.

4. Az UNICEF be szá mo lói éven te, a prog ram le jár tát
kö ve tõ év elsõ ne gyed évé ben, il let ve több éves prog ra mok
ese té ben az adott éves hoz zá já ru lá si idõ szak le jár tát kö -
vetõ év elsõ ne gyed évé ben ke rül nek ki adás ra.

VI. Cikk

Kétoldalú egyeztetések

1. A Ma gyar Köz tár sa ság és az UNICEF éven te egyez -
te té se ket tart a Fe lek ál tal köl csö nö sen meg ál la pí tott idõ -
pont ban an nak ér de ké ben, hogy ki cse rél jék a kö zös ér dek -
lõ dés re szá mot tar tó fej le mé nyek re, va la mint az UNICEF
po li ti ká i ra és te vé keny sé ge i re vo nat ko zó né ze te i ket.

2. Az éves át te kin tés kö ré be tar to zik a Fe lek kö zöt ti
együtt mû kö dés hely ze té nek meg vi ta tá sa, va la mint a
 Magyar Köz tár sa ság ál tal fi nan szí ro zott ös szes pro jekt át -
te kin té se.

3. A Ma gyar Köz tár sa ság arra tö rek szik, hogy ak tív
sze re pet vál lal jon az UNICEF Vég re haj tó Ta ná csá nak
ülés sza ka in.

4. A Ma gyar Köz tár sa ság és az UNICEF vál lal ja, hogy
bár mely pro jekt vagy prog ram meg va ló sí tá sá val kap cso -
lat ban fel me rü lõ vita ese tén egyez te té se ket tart.

VII. Cikk

Beszerzések

Az áru kat és szol gál ta tá so kat érin tõ be szer zé sek re néz -
ve az UNICEF be szer zé si sza bá lyai és el já rá sai az irány -
adóak.

VIII. Cikk

Pénzügyi szabályok és rendelkezések

1. A hoz zá já ru lá sok ra ki zá ró lag az UNICEF Pénz ügyi
Sza bá lyai és Ren del ke zé sei, va la mint az UNICEF egyéb
vo nat ko zó irány el vei sze rin ti bel sõ és kül sõ au di tá lá si
 eljárások az irány adó ak.

2. Az egyéb for rá sok hoz való hoz zá já ru lá sok kö ré be
vissza té rí té si költ sé gek is tar toz nak.

a) Glo bá lis, re gi o ná lis vagy or szá gos szint en meg va ló -
sí tott egye di, te ma ti kus pri o ri tá sok ese té ben 5 szá za lé kos
vissza té rí té si arány al kal ma zan dó;

b) nem-te ma ti kus, or szág spe ci fi kus prog ra mok ese té -
ben 7 szá za lé kos vissza té rí té si arány al kal ma zan dó.

3. Bár mely egyéb for rá sok hoz zá já ru lás le jár ta kor a
leg fel jebb 10,000 USD össze gû, el köl tet le nül fenn ma ra dó
egyen leg a rend sze res for rá sok hoz át ve ze tés re ke rül. Az
UNICEF er rõl a Ma gyar Köz tár sa sá got ér te sí ti.

IX. Cikk

Hatálybalépés

Je len Meg ál la po dás az alá írá sát kö ve tõ hat va na dik
(60.) na pon lép ha tály ba.

X. Cikk

Megszüntetés

1. Je len Meg ál la po dás mind ad dig ha tály ban ma rad,
amíg azt a Fe lek kö zös aka rat tal meg nem szün te tik, vagy
a Fe lek va la me lyi ke há rom hó na pos fel mon dá si idõ mel -
lett írás ban fel nem mond ja.

2. Az UNICEF és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zött a fel -
mon dó ér te sí tés kéz hez vé te lét meg elõ zõ en lét re jött szer -
zõ dé ses kö te le zett sé ge ket a meg szû nés nem érin ti.

3. A fen ti 2. be kez dés figye lembe véte lével fenn ma ra dó 
bár mely egyen leg a Ma gyar Köz tár sa ság nak vissza fi ze -
ten dõ.

XI. Cikk

Jogviták rendezése

1. A Fe lek kö zött je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé vel,
al kal ma zá sá val vagy tel je sí té sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ 
bár mely jog vi tát a Fe lek el sõ sor ban tár gya lá sok út ján ren -
de zik.

2. Amennyi ben a Fe lek a tár gya lá sok út ján éssze rû
idõn be lül nem jut nak meg ál la po dás ra, a jog vi tát nem zet -
kö zi vá lasz tott bí ró ság elõtt ren de zik.
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Ké szült New York ban, 2007. de cem ber 12-én, két ere -
de ti pél dány ban, ma gyar és an gol nyel ven, mind két szö -
veg egy aránt  hiteles. A je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé -
ben tör té nõ el té rés ese tén az an gol nyel vû szö veg az irány -
adó.”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Ke ret meg ál la po dás IX. cik ké -
ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Ke ret meg ál la po dás, il let ve a ren de let 2–3.  §-a ha -
tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak
 ismertté vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
23/2009. (II. 6.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Észt Köztársaság Kormánya között

kulturális intézetek létesítésérõl és mûködésérõl  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl

(A Megállapodás 2006. március 1-jén nemzetközi
jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Észt 
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött kul tu rá lis in té ze tek lé te sí té -
sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 2005. no vem ber 29-én alá írt
Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Meg ál la po dás ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Észt Köztársaság Kormánya között
a kulturális intézetek helyzetérõl és mûködésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Észt Köz tár sa -
ság Kor má nya (a továb biak ban: a Fe lek),

fel is mer ve, hogy a két or szág né pei köl csö nö sen ér de -
kel tek egy más em ber i ér té ke i nek és kul tú rá já nak meg is -
me ré sé ben;

at tól az óhaj tól ve zé rel tet ve, hogy kul tu rá lis kapcsola -
taiknak új mi nõ sé get ad ja nak;

a Ma gyar Köz tár sa ság és az Észt Köz tár sa ság kö zöt ti
ba rá ti kap cso la tok és együtt mû kö dés alap ja i ról kö tött,
1992. au gusz tus 8-án, Tal linn ban alá írt Szer zõ dés 14. Cik -
ké ben fog lal tak kal össz hang ban;

a Ma gyar Köz tár sa ság és az Észt Köz tár sa ság Kor má -
nyai kö zöt ti kul tu rá lis, tu do má nyos és ok ta tá si együtt mû -
kö dés rõl 1994. áp ri lis 28-án, Tal linn ban alá írt Egyez mény
14. Cik ke alap ján;

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság kul tu rá lis in té ze te az Észt
Köz tár sa ság ban a Tal lin ni Ma gyar In té zet, míg az Észt
Köz tár sa ság kul tu rá lis in té ze te a Ma gyar or szá gi Észt In té -
zet ne vet vi se li (a továb biak ban: Kul tu rá lis In té ze tek). Az
in té ze tek hi va ta los le ve le zé sük ben, va la mint tá jé koz ta tá si
és rek lám te vé keny sé gük ben ezen el ne ve zé se ket hasz nál -
hat ják.

(2) A Kul tu rá lis In té ze tek nem pro fit ori en tált in téz mé -
nyek.

(3) Mind egyik Fél min den szük sé ges in téz ke dést meg -
tesz an nak ér de ké ben, hogy biz to sít sa a má sik Fél kul tu rá -
lis in té ze té nek ren del te tés sze rû mû kö dé sét.

2. Cikk

(1) A Kul tu rá lis In té ze tek te vé keny sé gü ket a je len meg -
ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek sze rint és a fo ga dó Fél
tör vényeivel és egyéb jog sza bá lya i val össz hang ban vég -
zik.

(2) A Kul tu rá lis In té ze tek te vé keny sé gü ket a fo ga dó Fél 
egész te rü le tén fej tik ki.

(3) A Tal lin ni Ma gyar In té zet a Ma gyar Köz tár sa ság
Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma alá tar to zik.
Irá nyí tá sát és fel ügye le tét a Kül ügy mi nisz té ri um mal és az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um mal együtt mû kö dés ben a Kül föl di
Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga lát ja el. A
 Magyarországi Észt In té zet a non-pro fit tár sa ság ként mû -
kö dõ Észt In té zet rész le ge. Az Észt In té zet Non-pro fit Tár -
sa ság a Ma gyar or szá gi Észt In té zet te vé keny sé gé nek szer -
ve zé sé ben együtt mû kö dik az Észt Köz tár sa ság Kul tu rá lis
Mi nisz té ri u má val.

(4) A Kul tu rá lis In té ze tek nem ré szei a kül dõ or szág
dip lo má ci ai kép vi se le té nek.
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3. Cikk

(1) A Kul tu rá lis In té ze tek ha tás kö ré be a Meg ál la po dás
ér tel mé ben el sõ sor ban a kö vet ke zõ fel ada tok tar toz nak:

a) kul tu rá lis és tu do má nyos ren dez vé nye ket, elõadá -
sokat, fel ol va só es te ket, sze mi ná ri u mo kat, ki ál lí tá so kat,
kon cer te ket és szín há zi elõ adá so kat, va la mint egyéb kul -
tu rá lis és tu do má nyos prog ra mo kat szer vez nek;

b) film ve tí té se ket ren dez nek és au di o vi zu á lis anya go -
kat mu tat nak be;

c) tu do má nyos, ok ta tá si, kul tu rá lis és mû vé sze ti szak -
em be re ket hív nak meg az In té zet ál tal ren de zett vagy a
 fogadó or szág je len tõ sebb kul tu rá lis ese mé nye i re;

d) könyv tá rat és mé dia tá rat tar ta nak fenn, amely ben
köny vek, nyom ta tott és sok szo ro sí tott anya gok áll nak az
ér dek lõ dõk ren del ke zé sé re, be le ért ve fo lyó ira to kat, na pi -
la po kat, hang- és kép hor do zó esz kö zö ket;

e) nyelv tan fo lya mo kat szer vez nek és tá mo gat ják a
nyelv ok ta tás te rén dol go zó szak em be rek és in téz mé nyek
mun ká ját, to vább kép zést, sze mi ná ri u mot szer vez nek szá -
muk ra;

f) in for má ci ós anya go kat, ka ta ló gu so kat ter jesz te nek
or szá guk kul tu rá lis, mû vé sze ti, ok ta tá si, tu do má nyos és
mû sza ki éle té rõl.

(2) A Kul tu rá lis In té ze tek elõ se gí tik a kul tu rá lis és ok ta -
tá si együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok, mun ka ter vek, va la -
mint más ha son ló jel le gû együtt mû kö dé si prog ra mok vég -
re haj tá sát.

4. Cikk

(1) A Kul tu rá lis In té ze tek a te vé keny sé gük kel kap cso la -
tos ki adá sok fe de zé sé re jo go sul tak a fo ga dó or szág te rü le -
tén an nak jog sza bá lya i val össz hang ban:

a) prog ram ja i kon, ren dez vé nye i ken be lé pé si dí jat
szed ni,

b) a szer ve zett ren dez vé nye ik kel köz vet le nül kap cso la -
tos in for má ci ós anya go kat és ka ta ló gu so kat áru sí ta ni;

c) nyelv tan fo lya ma i kért, il let ve más ok ta tá si te vé keny -
sé gü kért rész vé te li dí jat szed ni;

d) könyv tá ri és tá jé koz ta tá si szol gál ta tá sa i kért meg -
felelõ költ ség té rí tést fel szá mí ta ni.

(2) A fen ti te vé keny sé gek kel kap cso lat ban fel me rü lõ
gya kor la ti kér dé se ket, ide ért ve az adó zá si kö te le zett sé ge -
ket is, köz vet le nül a fo ga dó or szág ille té kes ha tó sá ga i val
kell ren dez ni.

(3) A Kul tu rá lis In té ze tek prog ram ja ik hoz, alap te vé -
keny sé gük el lá tá sá hoz a költ ség ve té si tá mo ga tá son és sa -
ját be vé te le i ken kí vül rek lám-, szpon zo ri tá mo ga tást és
egyéb fel aján lást is el fo gad hat nak.

5. Cikk

(1) Mind két Fél maga je lö li ki sa ját kul tu rá lis in té ze te
sze mély ze té nek tag ja it.

(2) A Kul tu rá lis In té zet igaz ga tó ja kép vi se li a fo ga dó
or szág ban a Kul tu rá lis In té ze tet, a Kul tu rá lis In té zet ne vé -
ben jo go sult az in té zet te vé keny sé gé hez szük sé ges in téz -
ke dé se ket meg hoz ni.

(3) A Tal lin ni Ma gyar In té zet igaz ga tó ja a Ma gyar Köz -
tár sa ság tal lin ni nagy kö vet sé gé nek kul tu rá lis ügyek kel
fog lal ko zó dip lo ma tá ja.

(4) Mind két szer zõ dõ Fél, össz hang ban a fo ga dó or szág
jog sza bá lya i val, elõ se gí ti, hogy a fo ga dó or szág ban a Kul -
tu rá lis In té ze tek mun ka tár sai, azok há zas tár sai és el tar tott
gyer me kei mi e lõbb meg kap ják a tar tóz ko dá si en ge délyt.

6. Cikk

A ki kül dött mun ka tár sak mel lett a Kul tu rá lis In té zet
olyan más sze mé lye ket is al kal maz hat, akik nek joga van
a fo ga dó or szág ban dol goz ni. Az ilyen mun ka vi szonyt a
Fo ga dó Fél jog sza bá lyai sza bá lyoz zák.

7. Cikk

A Kul tu rá lis In té ze tek ki kül dött mun ka tár sa i ra a kül dõ
ál lam tár sa da lom biz to sí tá sa jog sza bá lyai vo nat koz nak.

8. Cikk

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá val, ér tel me zé sé vel
és al kal ma zá sá val kap cso la tos kér dé sek le he tõ ség sze rint
tár gya lá sok út ján, dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ren -
de zen dõk.

9. Cikk

(1) A Meg ál la po dás azt köve tõen lép ha tály ba, hogy a
Fe lek írás ban, dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy mást ar ról,
hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ
jogi kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek. A Meg ál la po dás a
ké sõb bi jegy zék kel tét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
 hatályba.

(2) A Meg ál la po dás 5 évre szól. A Meg ál la po dás au to -
ma ti ku san, öt éves pe ri ó du son ként meg hos szab bo dik,
 kivéve ab ban az eset ben, ha a Fe lek egyi ke írás ban, dip lo -
má ci ai úton, leg alább hat hó nap pal az ér vé nyes sé gi idõ -
szak le jár ta elõtt ér te sí ti a má sik Fe let a meg ál la po dás fel -
mon dá sá ról.

(3) A fen ti ek ta nú sí tá sá ra alul írot tak, kel lõ fel ha tal ma -
zás sal ren del kez ve Kor má nyuk tól, alá ír ták a je len Meg ál -
la po dást.
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A je len Meg ál la po dást alá ír ták két pél dány ban Bu da -
pes ten, 2005. no vem ber 29. nap ján, ma gyar és észt nyel -
ven, mind két nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság Az Észt Köz tár sa ság
Kor má nya ne vé ben Kor má nya ne vé ben”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá ról a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
24/2009. (II. 6.) Korm.

rendelete

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a kul tu rá lis in té ze tek

mû kö dé sé rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a kul tu rá lis in té ze tek mû kö dé sé rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 2008. má jus 30-án alá írt Egyez mény (a továb biak -
ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

Az Egyez mény hi va ta los ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Lengyel Köztársaság Kormánya között
a kulturális intézetek mûködésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár -
sa ság Kor má nya, a továb biak ban: „Szer zõ dõ Fe lek”,

a ma gyar és a len gyel nép kö zöt ti ha gyo má nyo san ba rá ti 
kap cso la tok meg erõ sí té sé nek, va la mint a sok ol da lú

együtt mû kö dés és a köl csö nös meg is me rés szán dé ká val
ve zet ve,

tö re ked ve a köl csö nös tá mo ga tás ra és a má sik ál lam tár -
sa dal má val, tör té nel mé vel, kul tú rá já val és gaz da sá gá val
kap cso la tos in for má ció cse ré re,

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zöt ti kul tu rá lis és tu do má nyos együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1992. ok tó ber 13-án alá írt
Egyez mény 14. Cik ké ben le ír tak vég re haj tá sa cél já ból
a kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek a köl csö nös ség elve alap ján és
 saját jog rend sze rük nek meg fele lõen sok ol da lú an tá mo gat -
ják a var sói Ma gyar Kul tu rá lis In té zet és a bu da pes ti Len -
gyel In té zet (a volt Len gyel Kul tu rá lis és Tá jé koz ta tó Köz -
pont), a továb biak ban „In té ze tek”, mû kö dé sét.

2. Az In té ze tek mû kö dé se ki ter jed a fo ga dó ál lam
egész te rü le té re.

3. A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei, a má sik Szer -
zõdõ Fél ille té kes szer vé nek be le egye zé sé nek megszer -
zése után an nak te rü le tén új In té ze te ket vagy azok hoz tar -
to zó ki ren delt sé ge ket ala pít hat nak.

2. Cikk

Az In té ze tek a je len Egyez mény ben rög zí tet tek nek,
 valamint a fo ga dó és a kül dõ ál lam jog rend sze ré nek meg -
fele lõen foly tat ják te vé keny sé gü ket.

3. Cikk

1. A var sói Ma gyar In té zet te vé keny sé ge fe lett a
 Magyar Köz tár sa ság nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te -
re, a bu da pes ti Len gyel In té zet te vé keny sé ge fe lett pe dig
a Len gyel Köz tár sa ság kü lügy mi nisz te re gya ko rol ja a fel -
ügye le tet.

2. A var sói Ma gyar In té ze tet a Ma gyar Köz tár sa ság
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re, a bu da pes ti Len -
gyel In té ze tet a Len gyel Köz tár sa ság kü lügy mi nisz te re
 által ki ne ve zett igaz ga tó irá nyít ja.

3. Az igaz ga tó tá vol lé te ese tén az In té ze tet a 2. pont ban 
em lí tett szer vek ál tal ki ne ve zett, erre fel ha tal ma zott igaz -
ga tó he lyet tes irá nyít ja.

4. Az In té zet igaz ga tó ja és igaz ga tó he lyet te sei él ve zik
azo kat a dip lo má ci ai ki vált sá go kat és men tes sé ge ket, ame -
lyek rõl a dip lo má ci ai kap cso la tok ról  szóló, 1961. áp ri lis
18-án kelt Bé csi Szer zõ dés ren del ke zik, amen nyi ben a
kül dõ ál lam ré szé rõl a nagy kö vet ség dip lo má ci ai sze mély -
ze te tag ja i ként ke rül nek ki je lö lés re.
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4. Cikk

1. Az In té ze tek fel ada ta a ma gyar nyelv és kul tú ra,
 illetve a len gyel nyelv és kul tú ra ter jesz té se, va la mint a
kül dõ ál lam nép sze rû sí té se.

2. Az em lí tett fel ada to kat töb bek kö zött az aláb bi te vé -
keny sé gek kel lát ják el:

a) az egyik Szer zõ dõ Fél kul tú rá já val, tu do má nyá val,
ok ta tá si rend sze ré vel, va la mint a tör té nel mé vel és az ak -
tuális prob lé ma kö ré vel kap cso la tos in for má ci ók ter jesz té -
se a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam te rü le tén,

b) kul tu rá lis ese mé nyek szer ve zé se, így kü lö nö sen
 kiállítások, film ve tí té sek, szín há zi fel lé pé sek, kon cer tek,
fesz ti vá lok és film szem lék, mû he lyek stb., va la mint sze -
mi ná ri u mok, elõ adá sok, ös sze tet tebb pro jek tek, mint pl.
kul tu rá lis na pok, a kul tu rá lis és a tu do má nyos élet kü lön -
bö zõ te rü le tei szak ér tõ i nek ta lál ko zói a má sik Szer zõ dõ
Fél ál lam te rü le tén,

c) könyv tá rak, kul tú rá val és tu do mán nyal kap cso la tos
in for má ci ós adat bá zi sok, film ar chí vu mok és ze nei ar chí -
vu mok üze mel te té se, gyûj te mé nye ik ki köl csön zé se és
hoz zá fér he tõ vé té te le az ér dek lõ dõ sze mé lyek és in téz mé -
nyek szá má ra, in for má ci ós in ter net hon la pok üzemelte -
tése,

d) a kül dõ ál lam ha gyo má nya i nak és iro dal mi alkotá -
sainak ter jesz té se, nyelv tan fo lya mok, sze mi ná ri u mok
szer ve zé se, együtt mû kö dés is ko lák kal a nyelv ok ta tás te rü -
le tén, va la mint az anya nyel vû mû vek for dí tá sá nak tá mo -
ga tá sa,

e) az ok ta tás te rü le tén tör té nõ köl csö nös együtt mû kö -
dés tá mo ga tá sa, pl. di ák- és ösz tön dí jas cse rék, a köz vet len
in téz mé nyi kap cso la tok elõ se gí té se,

f) gaz da sá gi, ke res ke del mi és ide gen for gal mi té ma kö rû 
ese mé nyek és be mu ta tók szer ve zé se a Len gyel Köz tár sa -
ság Nagy kö vet sé ge Gaz da sá gi-Ke res ke del mi Osz tá lyá val
és a Ma gyar Köz tár sa ság Nagy kö vet sé ge gaz da sá gi-ke res -
ke del mi rész le gé vel egyet ér tés ben, a kül dõ ál lam ból szár -
ma zó vál lal ko zók rész vé te lé nek a fo ga dó ál lam ban ren de -
zett gaz da sá gi és ke res ke del mi ren dez vé nye ken való
 támogatása,

g) a köl csö nös kul tu rá lis együtt mû kö dés bõl, a köz szol -
gá la ti szek tor ala nya i nak együtt mû kö dé sé bõl, az ál lam -
pol gá ri kez de mé nye zé sek bõl, va la mint a Szer zõ dõ Fe lek
in téz mé nyei és szer ve ze tei kö zöt ti köz vet len együtt mû kö -
dé si meg ál la po dá sok ból fa ka dó és ve lük kap cso la tos ese -
mé nye ken és pro jek tek ben való rész vé tel.

5. Cikk

1. Az In té ze tek a je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból sa ját ha tás kö rük ben ren -
del kez nek a fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges va la -
men nyi jog gal és kö te le zett ség gel, így kü lö nö sen:

a) bank szám lá kat nyit hat nak a fo ga dó ál lam ban,

b) szer zõ dé se ket köt het nek,
c) egyéb kö te le zett sé ge ket vál lal hat nak.

2. Ezen szer zõ dé sek meg kö té sé re, bank szám lák nyi tá -
sá ra, kö te le zett sé gek vál la lá sá ra az In té zet ne vé ben az
igaz ga tó vagy az erre fel ha tal ma zott igaz ga tó he lyet tes
 jogosult.

3. Az igaz ga tó és az igaz ga tó he lyet tes az 1. pont 1) és
2) al pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek kö ré ben
a fo ga dó ál lam pol gá ri és ál lam igaz ga tá si jog ha tó sá ga alól
nem él vez men tes sé get.

6. Cikk

Az In té ze tek te vé keny sé gük so rán nem tö re ked nek ha -
szon szer zés re és nem foly tat nak gaz da sá gi jel le gû te vé -
keny sé get. Az In té ze tek mind azon ál tal a fo ga dó ál lam
 belsõ jog sza bá lya i val össz hang ban be vé te lek re te het nek
szert nyelv ok ta tá si dí jak ré vén, ide ért ve az au di o vi zu á lis,
ok ta tá si és egyéb, nyelv ok ta tás sal kap cso la tos anya gok
szol gál ta tá sát is.

7. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek sa ját ha tás kö rük ben biz to sít ják
 Intézetük szá má ra a meg fe le lõ el he lye zé sû és alap te rü le tû, 
a fo ga dó ál lam in gat lan pi a cán el ér he tõ he lyi sé get, az In té -
zet ál tal foly ta tott te vé keny ség kö ve tel mé nye i nek és cél -
jainak meg fele lõen.

2. A fo ga dó Szer zõ dõ Fél ille té kes szer ve szük ség ese -
tén köz re mû kö dik a meg fe le lõ he lyi sé gek és in gat la nok
fel ku ta tá sá ban és a köl csö nös ség elve alap ján, va la mint a
fo ga dó ál lam bel sõ jog sza bá lya i val össz hang ban se gít sé -
get nyújt a kül dõ Szer zõ dõ Fél ille té kes szer vé nek a he lyi -
sé gek hez és in gat la nok hoz fû zõ dõ jog cím meg szer zé sé -
hez, va la mint az adás vé tel vagy bér let leg elõ nyö sebb fel -
té te le i nek ki ala kí tá sá ban.

3. A Szer zõ dõ Fél fe de zi a sa ját In té ze te mû kö dé sé vel
járó va la men nyi költ sé get.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a köl csö nös ség elve alap ján a má sik
Fél szá má ra le he tõ vé te szik mind azon – az In té ze tek ál tal
foly ta tott te vé keny ség gel ös sze füg gõ – adó fi ze té si kö te le -
zett ség aló li men tes sé get, amely össz hang ban van az Eu ró -
pai Unió jo gá val, il let ve a Szer zõ dõ Fe lek tör vényeivel és
jog sza bá lya i val, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság és a Len -
gyel Köz tár sa ság kö zött, a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re, és 
az adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra a jö ve de -
lem- és a va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten, 1992. szep -
tem ber 23-án alá írt Egyez mény hez kap cso ló dó, Var só ban, 
2000. jú ni us 27-én alá írt Jegy zõ könyv vel (Pro to col to the
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Con ven ti on bet we en the Re pub lic of Po land and the
 Republic of Hun ga ry for the avo i dan ce of do ub le ta xa ti on
and the pre ven ti on of fis cal eva si on with res pect to ta xes
on in co me and on ca pi tal, done at Bu da pest on Sep tem ber
23, 1992).

9. Cikk

A je len Egyez mény ér tel me zé se és vég re haj tá sa so rán
fel me rü lõ vi tás kér dé sek dip lo má ci ai úton ke rül nek ren de -
zés re.

10. Cikk

1. Az Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek jog rend sze rük nek
meg fele lõen fo gad ják el, amit dip lo má ci ai jegy zék vál tás
út ján iga zol nak vis sza. Az Egyez mény a ké sõb bi jegy zék
kéz be sí té sét kö ve tõ 30. nap pal lép ha tály ba.

2. Je len Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös be le -
egye zé sé vel írás ban bár mi kor mó do sít ha tó vagy ki egé szít -
he tõ. E mó do sí tá sok és ki egé szí té sek kü lön jegy zõ köny -
vek ként ke rül nek meg fo gal ma zás ra és az Egyez mény
szer ves ré szét ké pe zik.

3. Az Egyez mény a hatályba lépése nap já tól szá mí tott
öt évig ma rad ha tály ban, amely ha tár idõ au to ma ti ku san
meg hos szab bo dik to váb bi öt éves idõ sza kok ra, amen nyi -
ben az Egyez ményt an nak le jár ta elõtt leg ké sõbb hat hó -
nap pal a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke sem mond ja fel dip lo má -
ci ai jegy zék út ján.

11. Cikk

Je len Egyez mény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá -
lyát ve szí ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Len -
gyel Nép köz tár sa ság Kor má nya ál tal 1973. au gusz tus
15-én, Bu da pes ten, a var sói Ma gyar Kul tu rá lis In té zet,
 valamint a bu da pes ti Len gyel Kul tu rá lis és Tá jé koz ta tá si
Köz pont te vé keny sé gé rõl kö tött Meg ál la po dás, va la mint a 
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött Var só ban, 1998. áp ri lis 15-én kelt,
a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Nép -
köz tár sa ság Kor má nya ál tal 1973. au gusz tus 15-én, Bu da -
pes ten, a var sói Ma gyar Kul tu rá lis In té zet, va la mint a
 budapesti Len gyel Kul tu rá lis és Tá jé koz ta tá si Köz pont
 tevékenységérõl kö tött Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló
Jegy zõ könyv.

Ké szült Bu da pes ten, 2008. má jus 30. nap ján, két ere -
de ti pél dány ban, mind egyik ma gyar és len gyel nyel ven,
mind két nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a a szer zõ dés 10. Cik ke 1. pont já ban
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont nap tá ri
nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen
a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di
 határozatával ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
25/2009. (II. 6.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Moldovai Köztársaság Kormánya között

a gazdasági együttmûködésrõl  szóló megállapodás
kötelezõ hatályának elismerésére adott

felhatalmazásról és kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Mol do vai Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál -
la po dás (a továb biak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A meg ál la po dás hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö ve ge 
a kö vet ke zõ:

„Gazdasági Együttmûködési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Moldovai Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Mol do vai Köz -
tár sa ság Kor má nya, a továb biak ban „a Szer zõ dõ Fe lek”;
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– at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy bõ vít sék az or szá ga ik 
kö zött fenn ál ló hos szú távú kap cso la to kat;

– ki fe jez ve tö rek vé sü ket, hogy fenn tart sák és erõ sít sék
ha gyo má nyos gaz da sá gi kap cso la ta i kat;

– az zal a szán dék kal, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján 
fej les szék és in ten zí veb bé te gyék gaz da sá gi, ipar i, mû sza -
ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sü ket;

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
bõ ví té se a to váb bi együtt mû kö dés hez meg fe le lõ és ked ve -
zõ ala pot te remt;

– a két or szág ban ha tály ban lévõ tör vények ke re tei kö -
zött és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel tel jes össz hang ban;
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban levõ tör vényeik ke re te in
be lül a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés min den fon tos
 területén elõ se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi
együtt mû kö dés erõ sí té sét és bõ ví té sét.

2. cikk

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken ked ve -
zõ ek a hos szú távú együtt mû kö dés fel té te lei:

a) a me zõ gaz da ság és élel mi szer ipar, ag rár ter mé kek
fel dol go zá sa és tá ro lá sa;

b) ál lat egész ség ügyi be ren de zé sek ér té ke sí té se és
gyár tá sa;

c) épí tõ ipar és épí tõ anyag-ipar;
d) erõ mû vek és ma gas fe szült sé gû el osz tó há ló za tok,

va la mint gáz és kõ olaj csõ ve ze té kek há ló za tá nak fejlesz -
tése és re ha bi li tá ci ó ja;

e) elekt ro mos be ren de zé sek és ké szü lé kek;
f) elekt ro ni kai és vil la mos-gé pé sze ti ipar;
g) ás vá nyi nyers anya gok és bá nyá sza ti ter mé kek ku ta -

tá sa, ki ter me lé se, elõ ké szí té se, to váb bi fel dol go zá sa, va la -
mint ér té ke sí té se;

h) vegy ipar és pet rol ké mia ipar;
i) cso ma go lá si tech no ló gia;
j) kör nye zet vé de lem;
k) víz gaz dál ko dás és er dõ gaz dál ko dás;
l) ok ta tás;
m) egész ség ügy, gyó gyá sza ti tech no ló gia, gyó gyá sza ti

és gyógy szer ipar;
n) hu mán erõ for rá sok fej lesz té se;
o) tu riz mus;
p) kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dés;
q) hír köz lés;
r) szá mí tó gép és in for ma ti kai tech no ló gia;
s) köz le ke dés;
t) tu do mány és tech no ló gia;
u) mun ka ügy.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sít sék és in ten zí veb bé te gyék együtt mû kö -
dé sü ket:

a) elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét és erõ sí tik az
együtt mû kö dést a gaz da ság po li ti ká val fog lal ko zó szer vek, 
ál la mi in téz mé nyek, szak mai szer ve ze tek, vál lal ko zói szö -
vet sé gek, ka ma rák, re gi o ná lis és he lyi szer vek kö zött,
 bátorítják a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi 
in for má ci ók cse ré jét, va la mint sa ját kép vi se lõ ik és más
gaz da sá gi és mû sza ki de le gá ci ók lá to ga tá sa it;

b) in for má ci ó kat cse rél nek a fej lesz té si pri o ri tá sok ról
és elõ se gí tik az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz té si
pro jek tek ben;

c) elõ se gí tik a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új kap cso -
la tok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, bá to rít ják ter -
mé sze tes sze mé lyek és vál lal ko zá sok kö zött a lá to ga tá so -
kat, ta lál ko zó kat és egyéb kap cso lat tar tá si mó do kat;

d) üz le ti in for má ci ó kat cse rél nek, bá to rít ják a vá sá ro -
kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé telt, üz le ti ese mé nye -
ket, sze mi ná ri u mo kat, szim pó zi u mo kat és kon fe ren ci á kat
szer vez nek;

e) elõ se gí tik a kis- és kö ze pes ma gán vál lal ko zá sok
 fokozottabb rész vé te lét a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la -
tok ban;

f) elõ se gí tik a ta pasz ta lat cse rét a kis- és kö ze pes vál lal -
ko zá sok tá mo ga tá sá nak te rü le tén;

g) bá to rít ják az együtt mû kö dést a kon zul tá ci ós, mar ke -
ting, ta nács adói és szak ér tõi szol gál ta tá sok nyúj tá sá ban,
a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken;

h) bá to rít ják pénz ügyi in téz mé nye i ket és bank szek to -
ru kat, hogy szo ro sabb kap cso la to kat lé te sít se nek és ez ál tal 
erõ sít sék együtt mû kö dé sü ket;

i) bá to rít ják a két or szág vál la la ta i nak be ru há zá si te vé -
keny sé gét, ve gyes vál la la tok ala pí tá sát, kép vi se le tek és
 fiókvállalatok lé te sí té sét;

j) elõ se gí tik a ré gi ók kö zöt ti és a nem zet kö zi szin tû
együtt mû kö dést köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó kér -
dé sek ben.

4. cikk

Je len Meg ál la po dás meg kö té sé vel a Szer zõ dõ Fe lek
meg erõ sí tik a Mol do vai Köz tár sa ság Gaz da sá gi Minisz -
tériuma és a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma
kö zött 2003. feb ru ár 21-én alá írt Jegy zõ könyv alap ján lét -
re ho zott Mol do vai–Ma gyar Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és 
Ke res ke de lem fej lesz té si Mun ka cso port cél ja it és a mû kö -
dé si te vé keny sé gét.

5. cikk

A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag -
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ságából fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Meg ál la po dás
ren del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem
idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény -
te le ní tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá -
sol ják Ma gyar or szág nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer -
zõ dés sel vál lalt, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés bõl, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés bõl, va la mint
ál ta lá ban véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos
jo gá ból szár ma zó kö te le zett sé ge it.

6. cikk

Köl csö nös meg egye zés alap ján a Szer zõ dõ Fe lek mó do -
sí tá so kat te het nek a je len Meg ál la po dás ba ki egé szí tõ
Jegy zõ köny vek út ján, ame lyek a 7. cikk elsõ pa rag ra fu sa
alap ján lép nek ha tály ba.

7. cikk

Je len Meg ál la po dás a hatályba lépéséhez mind két or -
szág ban szük sé ges bel sõ jog ren di el já rá sok tel je sí té sé rõl
 szóló ké sõb bi, dip lo má ci ai úton el jut ta tott jegy zék kéz -
hez vé te lét köve tõen lép ha tály ba.

Je len Meg ál la po dás 3 évre szól, ha tá lya au to ma ti ku san
to váb bi egy-egy év vel meg hos szab bo dik, amen nyi ben a
Meg ál la po dás ha tá lyá nak le jár ta elõtt 3 hó nap pal a Szer -
zõ dõ Fe lek egyi ke sem ér te sí ti írás ban a má sik Fe let
a Meg ál la po dás fel mon dá sá nak szán dé ká ról.

Je len Meg ál la po dás ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa so -
rán fel me rü lõ vi tá kat a Fe lek bé kés úton, köz vet len kon -
zul tá ció vagy tár gya lás út ján ren de zik.

Ké szült Ki si nyov ban, 2007. áp ri lis 25. nap ján két pél -
dány ban, mol do vai, ma gyar és an gol nyel ven, mind egyik
szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese tén az an gol
vál to zat az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Mol do vai Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl Kor má nya ré szé rõl

Agreement
on economic cooperation between the Government
of the Republic of Hungary and the Government

of the Republic of Moldova

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of Re pub lic of Mol do va, he re i naf ter re fer red
to as „the Cont rac ting Par ti es”,

De si ring to en han ce the long-stand ing re la ti ons hip
bet we en the ir co unt ri es,

Wis hing to con ti nue and re in for ce the ir exis ting
tra di ti o nal eco no mic re lat ions,

With the in ten ti on of de ve lo ping and in ten si fy ing the ir
eco no mic, in dust ri al, tech ni cal and tech no lo gi cal
co o pe ra ti on on the ba sis of mu tu al be ne fit,

With the con vic ti on that the de e pe ning of the
cont rac tu al fra me work es tab lis hes fa vo u rab le con di ti ons
and su i tab le ba sis for furt her co o pe ra ti on,

Wit hin the fra me work of the res pec ti ve le gis la ti on in
for ce in the two co unt ri es and in full con for mity with the ir
in ter na ti o nal ob li ga ti ons,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

The Cont rac ting Par ti es shall pro mo te, wit hin the
fra me work of the ir res pec ti ve le gis la ti on in for ce, the
ex pan si on and di ver si fi ca ti on of mu tu ally ad van ta ge o us
eco no mic co o pe ra ti on in all fi elds re le vant to eco no mic
and so ci al de ve lop ment.

Article 2

Con si de ring the cur rent sta te and pers pec ti ves of
eco no mic re lat ions, the Cont rac ting Par ti es ag ree that
fa vo rab le con di ti ons for long-term co-ope rat ion exist,
in ter alia, in the fol lo wing are as:

a) Ag ri cul tu re and food pro ces sing in dust ry,
pro ces sing and sto ra ge of ag ri cul tu ral pro ducts;

b) Mar ke ting and ma nu fac tu ring of ve te ri na ry
equ ip ment;

c) Const ruc ti on in dust ry and bu il ding ma te ri als
in dust ry;

d) Ex pan si on and re ha bi li ta ti on of po wer plants and
high-ten si on dist ri bu ti on net works as well as pi pe li ne
net works for gas and oil;

e) Elect ri cal equ ip ment and app li an ces;
f) Elect ro nic and elect ro-tech ni cal in dust ry;
g) Exp lo ra ti on, pro duc ti on, pre pa rat ion, tre at ment and

furt her pro ces sing as well as mar ke ting of mi ne ral raw
ma te ri als and mi ning pro ducts;

h) Che mi cal and pet ro che mi cal in dust ry;
i) Pac ka ging tech no logy;
j) En vi ron ment;
k) Wa ter ma na ge ment and fo rest ma na ge ment;
l) Edu ca ti on;
m) He alth care, me di cal tech no logy, me di cal and

phar ma ce u ti cal in dust ry;
n) Hu man re so ur ce de ve lop ment;
o) To u rism;
p) Co o pe ra ti on bet we en small and me di um-si ze

en terp ri ses;
q) Com mu ni ca ti on;
r) Com pu ter and in for mat ion tech no logy;
s) Trans port;
t) Sci en ce and tech no logy;
u) La bo ur is su es.
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Article 3

The Cont rac ting Par ti es shall en de a vo ur to bro a den and
in ten si fy the ir co o pe ra ti on thro ugh app rop ri a te me ans,
such as:

a) Pro mo ting the links and strengt he ning the
co o pe ra ti on bet we en the eco no mic po li cy-ma kers,
go vern ment ins ti tu ti ons, pro fes si o nal or ga ni za ti ons,
bu si ness fe de ra ti ons, cham bers, re gi o nal and lo cal en ti ti es, 
en co u ra ging the ex chan ge of eco no mic in for mat ion of
mu tu al in ter est, as well as the vi sits of the ir rep re sen ta ti ves 
and ot her eco no mic and tech ni cal de le ga ti ons,

b) Ex chan ging in for mat ion on de ve lop ment pri o ri ti es
and fa ci li ta ting the par ti ci pa ti on of bu si ness ope ra tors in
de ve lop ment pro jects,

c) Ex pe di ting the es tab lish ment of new con tacts and
bro a de ning the exis ting ones bet we en the bu si ness circ les
of the two co unt ri es, en co u ra ging the vi sits, me e tings and
ot her in te rac ti ons bet we en in di vi du als and en terp ri ses,

d) Ex chan ging bu si ness in for mat ion, en co u ra ging the
par ti ci pa ti on in fa irs and ex hi bi ti ons, or ga ni zing bu si ness
events, se mi nars, sym po sia and con fe ren ces,

e) Pro mo ting the stron ger par ti ci pa ti on of small and
me di um-si zed pri va te sec tor en terp ri ses in bi la te ral
eco no mic re lat ions,

f) Pro mo ting the ex chan ge of ex pe ri en ce in the fi eld of
small and me di um en terp ri ses sup port,

g) En co u ra ging the co o pe ra ti on in pro vi ding
con sul ting, mar ke ting, ad vi so ry and ex pert ser vi ces in the
are as of mu tu al in ter est,

h) En co u ra ging the ir fi nan ci al ins ti tu ti ons and bank ing
sec tor to es tab lish clo ser con tacts and strengt hen the ir
co o pe ra ti on res pec ti vely,

i) En co u ra ging the in vest ment ac ti vity of the
com pa ni es of both co unt ri es, the fo un da ti on of jo int
ven tu res, es tab lish ment of com pany rep re sen ta ti ons and
branch of fi ces,

j) Pro mo ti on of in ter-re gi o nal co o pe ra ti on and
co o pe ra ti on on in ter na ti o nal le vel in is su es of mu tu al
in ter est.

Article 4

Upon conc lu si on of this Ag re e ment the Cont rac ting
Par ti es con firm the ob jec ti ves and the sco pe of ac ti vity of
the Hun ga ri an-Mol da vi an Eco no mic Co o pe ra ti on and
Tra de Pro mo ti on Wor king Gro up es tab lis hed by the
Pro to col sig ned bet we en the Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs of 
the Re pub lic of Hun ga ry and the Mi nist ry of Eco no my of
the Re pub lic of Mol do va on Feb ru a ry 21, 2003.

Article 5

This Ag re e ment shall in no way pre ju di ce to the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of  Hun ga ry as a mem ber sta te

of the Eu ro pe an Un ion, and is sub ject to tho se ob li ga ti ons.
Con se qu ently, the pro vi si ons of this Ag re e ment shall not
be in vo ked or in terp re ted, ne it her in who le nor in part in
such a way as to in va li da te, amend or ot her wi se af fect the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry ari sing from the
Tre a ti es on which the Eu ro pe an Un ion is fo un ded, as well
as from the pri ma ry and se con da ry law of the Eu ro pe an
Un ion.

Article 6

On mu tu al con sent, the Cont rac ting Par ti es may
int ro du ce amend ments in the pre sent Ag re e ment in due
man ner by ad di ti o nal Pro to cols which shall en ter into
for ce in ac cor dan ce with the first pa rag raph of Ar tic le 7. 

Article 7

This Ag re e ment shall en ter into for ce on the date of the
lat ter no ti fi ca ti on, thro ugh dip lo ma tic chan nels, in di ca ting 
the comp le ti on of all in ter nal leg al pro ce du res of both
co unt ri es.

This Ag re e ment shall be va lid for a pe ri od of three
ye ars, the re af ter it shall be ex ten ded for suc ces si ve one
year pe ri ods un less eit her Cont rac ting Party no ti fi es the
ot her, in wri ting, of its in ten ti on to ter mi na te it three
months pri or to its ex pi ry.

Dis pu tes con cer ning the in terp re ta ti on or app li ca ti on of
this Ag re e ment shall be sett led ami cably thro ugh di rect
con sul ta ti ons or ne go ti a ti ons bet we en the Par ti es.

Done and sig ned in Chisinau, on 25th of April 2008, in
two ori gi nals in the Hun ga ri an, Mol da vi an and Eng lish
lan gu a ges res pec ti vely, all texts be ing equ ally aut hen tic.
In case of di ver gen ce of in terp re ta ti on, the Eng lish vers ion
shall pre va il.

For the Go vern ment of For the Go vern ment of
the Re pub lic of Hun ga ry the Re pub lic of Mol do va”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a meg ál la po dás 7. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha -
la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.
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(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
38/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 9-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon je len nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a gáz szol gál ta tás ház -
tar tá si (la kos sá gi) fo gyasz tói szá má ra a szol gál ta tás
igény be vé te lé nek szü ne tel te té sé hez ne kell jen a mé rõ órát
le sze rel tet ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó

tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

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

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
39/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven
a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szá gon tör vény biz to sít -
sa, hogy a ma gyar or szá gi szék he lyû ban kok ál tal fo lyó sí -
tott, fo rint ala pú, in gat lan vá sár lá si célú hi te lek (ide ért ve
az in gat lan ra kö tött jel zá log hi te le ket is) tel jes hi tel díj
 mutatóját a hi te le zõ ne vál toz tat has sa meg egy ol da lú an
a hi tel szer zõ dés alá írá sát köve tõen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
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tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hitelesíté -
sének aka dá lya nincs.

II.

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

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
40/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 9-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy je len nép sza va zást kö ve tõ év 
ja nu ár 1-jé tõl a kor mány te remt sen for rást arra, hogy tel -
jes egé szé ben fi nan szí roz ni tud ja a táv hõ szol gál ta tás sal
fû tött, 1994 elõtt épült la ká sok egye di hõ fo gyasz tás-mé ré -
sé nek ki ala kí tá sát?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 19.  §-ának
(3) be kez dés d) pont ja sze rint az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zik az ál la mi költ ség ve tés jó vá ha gyá sa, mely a kér -

dés ben sze rep lõ for rást meg te remt he ti. A kez de mé nye zés
köz vet le nül érin ti a köz pon ti költ ség ve tés ki adá si ol da lát,
így az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja alap -
ján a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni.

II.

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

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
41/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 9-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 
1997. évi CLV. tör vény sze rint fo gyasz tó nak mi nõ sül jön
mind az, aki ön ál ló fog lal ko zá sán és gaz da sá gi tevékeny -
sége kö rén kí vül – fo gyasz tás vagy hasz ná lat cél já ból árut
vesz, rend el, kap, hasz nál, igény be vesz, vagy az áru val
kap cso la tos ke res ke del mi kom mu ni ká ció, aján lat cím -
zettje.”
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
 lehessen vá la szol ni. A vá lasz tó pol gá rok ál ta lá nos jog is -
me re te alap ján a kér dés ér tel me zé se és meg vá la szo lá sa
nem vár ha tó el, mert eh hez a fo gyasz tó vé del mi tör vény
kü lön bö zõ idõ pon tok ban ha tá lyos szö ve gé nek té te les
 ismeretére és ér tel me zé sé re len ne szük ség. Ezért a vá lasz -
tó pol gá rok szá má ra a kér dés egy ér tel mû en nem vá la szol -
ha tó meg.

II.

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

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
42/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 9-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -

hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a táv hõ-,
a gáz-, az ivó víz- és az elekt ro mos áram szol gál ta tás vo nat -
ko zá sá ban fo gyasz tó nak mi nõ sül jön mind az, aki ezen szol -
gál ta tá so kat vég fel hasz ná ló ként ve szi igény be.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
 lehessen vá la szol ni. A kér dés azon ban meg té vesz tõ, mert
pl. a föld gáz el lá tás ról  szóló, je len leg még ha tá lyos 2003.
évi XLII. tör vény a fo gyasz tó fo gal mát je len leg is a vég -
fel hasz ná ló val azo no sít ja.

II.

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

Dr. Hal mai Gábor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
43/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a K. J.-né és
tár sai ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja Ön, hogy a Par la ment lét szá ma 2010-tõl mi ni -
mum 40%-kal csök ken jen?”

A hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló
1989. évi XXXIV. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott lét szám csök ken té sé re irá nyul. A kér dés ben meg tar -
tott ered mé nyes nép sza va zás azon ban nem csak a vá lasz -
tó jo gi sza bá lyok mó do su lá sá val jár na, ha nem je len tõ sen
meg vál toz tat ná az Or szág gyû lés ös sze té te lét, és maga után 
von ná bel sõ szer ve ze té nek (frak ci ók, bi zott sá gok stb.)
 átalakítását is.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ál la pít ja, hogy a nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló
 állampolgári kez de mé nye zés el len té tes a Ma gyar Köz tár -
sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
d) pont já val, mely sze rint nem le het or szá gos nép sza va zást 
tar ta ni az Or szág gyû lés dön té si jog kö ré be tar to zó szer ve -
zet ala kí tá si kér dés rõl.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés d) pont -
ján, az 1989. évi XXXIV. tör vény 4.  § (1) be kez dé sén,
 országos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án és 10.  §-ának b) pont ján, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
44/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a K. J.-né és
tár sai ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja Ön, hogy az Ön kor mány za tok szá ma – lakos -
sági lét szám mi ni mum meg ha tá ro zá sá val – je len tõ sen
csök ken jen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
 lehessen vá la szol ni. A kér dés bõl azon ban nem de rül ki,
hogy a la kos sá gi lét szám mi ni mum be ve ze té se ho gyan
érin te né a je len leg ön kor mány za ti jog gal bíró te le pü lé sek
jog ál lá sát és lé tét, il let ve nem de rül ki, hogy a kér dés a már 
lé te zõ, vagy csak az új on nan ala kult te le pü lé sek re vo nat -
koz va. Ez utób bi vo nat ko zás ban ugyan is a kér dés meg té -
vesz tõ, hi szen a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 52.  §-ának (1) be kez dé se je len leg is tar tal -
maz lét szám kor lá tot.

II.

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

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
45/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a K. J.-né és
tár sai ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja Ön, hogy a Fõ vá ros ke rü le te i nek Ön kor mány -
za tai – a he lyi ok mány iro dák meg tar tá sa mel lett – meg -
szün je nek?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 42.  §-a sze rint
„a köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei va la mint a me gye
vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti a he lyi ön kor -
mány zás joga. A kér dés ben meg tar tott ered mé nyes nép -
sza va zás ese tén ezért az Al kot mány 42.  §-ának mó do sí tá sa 
vál na szük sé ges sé.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel Al kot mány mó do sí tás csak az Al kot mány -
ban elõ írt el já rá si rend ben [Alk. 24.  § (3) be kez dés] tör tén -
het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben
 választópolgárok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak
nincs he lye.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 42.  §-án, or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény 2.  §-án és 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
46/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az Sz. Gy.
ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 26-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû é si kép vi se lõk
szá mát 176 fõre csök kent sék?”

A hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló
1989. évi XXXIV. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott lét szám csök ken té sé re irá nyul. A kér dés ben meg tar -
tott ered mé nyes nép sza va zás nem csak a vá lasz tó jo gi
 szabályok mó do su lá sá val jár na, ha nem je len tõ sen meg vál -
toz tat ná az Or szág gyû lés ös sze té te lét, és maga után von ná
bel sõ szer ve ze té nek (frak ci ók, bi zott sá gok stb.) átalakí -
tását is.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ál la pít ja, hogy a nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló
 állampolgári kez de mé nye zés el len té tes a Ma gyar Köz tár -
sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
d) pont já val, mely sze rint nem le het or szá gos nép sza va zást 
tar ta ni az Or szág gyû lés dön té si jog kö ré be tar to zó szer ve -
zet ala kí tá si kér dés rõl.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.
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II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés d) pont -
ján, az 1989. évi XXXIV. tör vény 4.  §-ának (1) be kez dé -
sén, or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és 10.  §-ának b) pont -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
47/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az Sz. Gy.
ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 26-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz tár sa sá gi el nö köt nép -
sza va zás sal vá las szuk?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy a 
köz tár sa sá gi el nök vá lasz tá sá ról a Ma gyar Köz tár sa ság
Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 29/A.  §-a ren del ke zik, mely nek alap ján a 
köz tár sa sá gi el nö köt az Or szág gyû lés vá laszt ja. A köz tár -
sa sá gi el nök vá lasz tá sá ra irá nyu ló ren del ke zé sek az Al kot -
mány szint jén nyer tek sza bá lyo zást, ezért a köz tár sa sá gi

el nök köz vet len meg vá lasz tá sa, amely az Al kot mány
 jelenlegi sza bá lyo zá sá hoz ké pest el té rést je len t, nem va ló -
sít ha tó meg a ha tá lyos al kot má nyi ren del ke zé sek meg vál -
toz ta tá sa nél kül.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel Al kot mány mó do sí tás csak az Al kot mány -
ban elõ írt el já rá si rend ben [Alk. 24.  § (3) be kez dés] tör tén -
het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben
 választópolgárok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak
nincs he lye.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 29/A. §-án, or szá gos nép sza -
va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény 2.  §-án és 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
48/2009. (II. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. feb ru ár 4-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az Sz. Gy.
ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 26-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e ön az zal, hogy tö röl jék el a pár tok ál la mi
tá mo ga tá sát?”

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

A kér dés fél re ve ze tõ, mert a pár tok je len tõs ré sze most
sem kap a köz pon ti költ ség ve tés bõl tá mo ga tást. A kér dés -
ben sze rep lõ „ál la mi tá mo ga tás” fo gal ma sem pon tos, mert 
nem tisz tá zott, hogy az a párt ré szé re mi lyen for rás ból

és mi lyen cél ra fel hasz nál ha tó pénz ös sze get je len t. E miatt
a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség hi á nya mel lett a jogal -
kotó jog al ko tá si fel ada ta sem ha tá roz ha tó meg.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

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

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

2009/15. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4317



4318 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/15. szám

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0241 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki -
zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím: Ma -
gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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Budapest,
2009. február 6., péntek XII. évfolyam, 2009/5. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M

FELHÍVÁS!
Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra
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Az Országos Rádió és Televízió Testület ügyrendje

Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiak-
ban: ORTT, Testület) az 1996. évi I. törvény 40. §-ának
(1) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján,
a szólásszabadság, a mûsorszolgáltatás piacra lépésének
elõsegítése, a tájékoztatási monopóliumok lebontása, a
mûsorszolgáltatók függetlensége és a sajtószabadság al-
kotmányos elveinek érvényesülése érdekében ügyrendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:

Általános meghatározások

1. § (1) Az ORTT az Országgyûlés által választott ön-
álló jogi személy.

(2) Az ORTT székhelye Budapest, hivatali szerve az
Iroda.

(3) Az ORTT a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvényben (a továbbiakban: Rttv.) megállapí-
tott feladat- és hatáskörét az alábbi szervek útján gyako-
rolja:

a) az ORTT teljes ülése (a továbbiakban: testületi ülése),
b) az ORTT elnöke,
c) az ORTT tagja,
d) az ORTT Irodája,
e) az ORTT Panaszbizottsága,
f) a Mûsorszolgáltatási Alap (a továbbiakban: Alap).

Az ORTT testületi ülése

2. § (1) A testületi ülés az ORTT szavazati joggal ren-
delkezõ tagjainak együttes tanácskozását jelenti.

(2) A testületi ülés az ORTT legfõbb szerve, amely el-
látja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a
hatásköröket, amelyeket az Rttv. megállapít számára.

(3) A testületi ülés mûködéséhez szükséges, a Testület
igénye szerinti feltételeket az Iroda biztosítja.

(4) A testületi ülés határozatképes, ha azon a szavazati
jogosultságoknak legalább a fele személyesen képviselve
van.

(5) A határozatképesség megállapítását nem érinti, ha a
tag az ülésen jelen van, ám szavazati jogát nem gyakorolja.

3. § (1) Ha a testületi tag az ülésen való megjelenésében
egészségével összefüggõ okból, illetve hivatalos elfoglalt-
ság miatt akadályoztatva van, szavazati jogát – meghatal-
mazás alapján – képviselõje útján is gyakorolhatja.

(2) Meghatalmazás kizárólag írásban és csak a Testület
tagjának – ideértve az elnököt is – adható, érvényességé-
hez szükséges annak írásbeli elfogadása. A Testület tagja
egyidejûleg egy testületi tagnak adhat meghatalmazást.

(3) A képviselet terjedelmét a meghatalmazó testületi
tag korlátozhatja, azonban ennek a meghatalmazásból ki
kell tûnnie. A meghatalmazás legfeljebb egy munkahétre
szól, ezt meghaladó tartamú akadályoztatás esetén hetente
meghosszabbítható.

(4) A meghatalmazáshoz csatolni kell a meghatalmazó
tag nyilatkozatát a távollét okáról, illetve várható idõtarta-
máról.

(5) A meghatalmazás alapján – a heti munkatervben
szereplõ egyes elõterjesztések, annak kiegészítései, illetve
az ahhoz kapcsolódó módosító indítványok tekintetében –
szavazati jog akkor gyakorolható érvényesen, ha a megha-
talmazáshoz a meghatalmazó testületi tag mellékeli le-
adandó szavazatát.

(6) A meghatalmazásban leadott szavazatot abban az
esetben is figyelembe kell venni, ha a Testület a testületi
ülésen az elõterjesztéshez kapcsolódó olyan technikai jel-
legû módosító indítványról tárgyal, amely érdemben nem
változtatja meg a határozati javaslatot. Ugyancsak érvé-
nyes az eredeti elõterjesztés vonatkozásában leadott sza-
vazat az elõterjesztés olyan kiegészítése tekintetében,
amely nem változtatja meg az eredeti elõterjesztésben sze-
replõ határozati javaslatot.

(7) A meghatalmazást és annak mellékleteit legkésõbb a
képviseleti jog gyakorlásának megkezdésekor az elnöknek
be kell nyújtani és mellékleteivel együtt a jegyzõkönyvhöz
csatolni. Az elnök a meghatalmazás tényét bejelenti, sza-
vazáskor a meghatalmazáshoz mellékelt érvényes szava-
zatot ismerteti, vagy megállapítja a szavazat hiányát, illet-
ve érvénytelenségét és a szavazás eredményét erre figye-
lemmel állapítja meg.

4. § (1) A testületi ülésen tanácskozási joggal részt vesz
az Alap igazgatója, az ORTT Irodájának vezetõje (a továb-
biakban: fõigazgató), és az általuk kijelölt, elõterjesztése-
kért felelõs személyek, valamint a jegyzõkönyvvezetõ.

(2) Tanácskozási jog nélkül az ülésen részt vehet a tes-
tületi tag titkára.

(3) Zárt ülésen a Testület elnökén és tagjain kívül a fõ-
igazgató, az Alap igazgatója és a jegyzõkönyvvezetõ vesz
részt.
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(4) A testületi üléseken a Testület hozzájárulásával más
meghívottak is részt vehetnek és felszólalhatnak, azonban
ilyen esetekben is elrendelhetõ zárt ülés. A meghívandók
személyére a Testület elnöke és tagjai egyaránt tehetnek
javaslatot, amelyrõl az ORTT egyszerû többséggel dönt.

A Testület rendes ülése

5. § (1) A Testület a szavazatok egyszerû többségével (a
továbbiakban: egyszerû többséggel) elfogadott – az elnök
által a féléves munkaterv alapján elõkészített – heti mun-
katerv alapján tart rendes üléseket. A heti munkaterv tar-
talmazza az adott héten megtartandó ülések kezdetének
idõpontját és tervezett napirendjét. A hét utolsó napján
(péntek) elkészített napirendtervezetet az ORTT saját hon-
lapján az ülést megelõzõen két nappal közzéteszi.

(2) A hét utolsó napján (péntek) 12 óráig beérkezett elõ-
terjesztések bekerülnek az elõterjesztés megérkezését kö-
vetõ második heti munkatervbe. Az elnök indokolt esetben
– a tagok tájékoztatása mellett – dönthet a beérkezett elõ-
terjesztések napirendre javasolásának legfeljebb egy hétre
történõ elhalasztásáról. A munkatervben már szereplõ, ám
a Testület által nem tárgyalt, illetve a már tárgyalt, de
elnapolt elõterjesztések folyamatosan a munkaterv részét
képezik.

(3) A Panaszbizottság döntésével szemben a Testület-
hez érkezett jogorvoslati kérelem alapján készült elõter-
jesztés a kiosztását követõ héten kerül napirendre. A beje-
lentések és panaszok kivizsgálására irányuló, közigazga-
tási eljárás indításával kapcsolatos elõterjesztések legké-
sõbb a kiosztást követõ héten kerülnek napirendre. Az el-
nök gondoskodik arról, hogy a heti munkaterv legkésõbb a
tárgyhetet megelõzõ hét pénteki napján eljusson a tagok-
hoz.

(4) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
40. § (1) bekezdésében meghatározott idõszakban közzé-
tett mûsorszámokkal kapcsolatban az esélyegyenlõség
biztosítása tekintetében beérkezett beadványokról a Testü-
let az errõl szóló elõterjesztés kiosztását követõ elsõ testü-
leti ülésen – de legkésõbb az elõterjesztés kiosztásától szá-
mított 3 munkanapon belül – dönt.

(5) A Testület üléseit szükség szerint, de hetente leg-
alább két alkalommal tartja.

(6) Az egyes ülések napirendjét és az egyes napirendi
pontok sorrendjét az adott ülés vonatkozásában a Testület
egyszerû többséggel állapítja meg. A Testület napirendjére
a Testület tagja írásban javaslatot tehet, amelyet legkésõbb
az ülés kezdete elõtt 24 órával köteles eljuttatni az elnök-
nek, a többi testületi tagnak, a fõigazgatónak és az Iroda
érintett szervezeti egységének, illetve szükség esetén az
Alap igazgatójának.

6. § (1) A határozattal lezárandó napirendi pontokról az
elõterjesztõ határozati javaslatot is tartalmazó, írásbeli
döntés-elõkészítõ anyagot (elõterjesztést) készít.

(2) A heti elsõ rendes ülés elsõ napirendi pontjaként az
elnök beszámol a lejárt határidejû határozatok végrehajtá-
sáról. Az errõl készült írásos elõterjesztést, ha indokolt,
szóban kiegészítheti. A beszámoló elfogadásáról a Testü-
let határozatot hoz.

(3) Az Iroda, illetve az Alap elõterjesztéseinek elkészí-
tésére vonatkozó szabályokat e szervezetek szervezeti és
mûködési szabályzata állapítja meg.

(4) A testületi tag az általa elkészített elõterjesztést leg-
késõbb az 5. § (6) bekezdésben megjelölt határideig eljut-
tatja az elnökhöz, a tagokhoz, a fõigazgatóhoz, valamint
szükség szerint az Alap igazgatójához. A testületi tag által
készített elõterjesztés napirendre vételérõl a Testület egy-
szerû többséggel dönt.

7. § (1) Az elõterjesztéshez a testületi tagok írásban –
aláírással ellátott – módosító indítványt tehetnek, amelyet
az 5. § (6) bekezdésben megjelölt határideig kell az Infor-
matikai és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársának átad-
ni. A kijelölt munkatárs azonnal gondoskodik a dokumen-
tum nyilvántartásba vételérõl, szkennelésérõl és a „Módo-
sító indítványok” mappában történõ megjelenítésérõl.

(2) A módosító indítvány tekintetében a Testület az ér-
demi határozathozatal elõtt hoz döntést.

(3) A Testület a szavazatok kétharmadával bármely elõ-
terjesztést sürgõsséggel napirendre vehet.

(4) A Testület a (3) bekezdésben szereplõ szavazati
aránnyal veszi napirendre a Testület elnöke, illetve tagjai,
az Iroda és az Alap által „sürgõs” jelzéssel ellátott elõter-
jesztéseket. A sürgõsségi javaslat okát az elõterjesztõnek
írásban indokolnia kell.

(5) A (3)–(4) bekezdésben szerepelõ elõterjesztésekhez
kapcsolódóan a testületi ülésen szóbeli módosító indít-
ványt lehet elõterjeszteni.

7/A. § A testületi tag az ülést megelõzõen írásban kérhe-
ti, hogy az általa benyújtott elõterjesztést és módosító in-
dítványt a jelenlétében tárgyalja meg a Testület. A testületi
tag ezzel a lehetõséggel az adott elõterjesztés és módosító
indítvány tekintetében egy alkalommal élhet.

8. § (1) A Testület határozatait – az Rttv.-ben és a jelen
ügyrendben foglalt kivételekkel – egyszerû többséggel
hozza. Amennyiben egy határozati javaslat nem kap több-
séget, úgy azt elutasítottnak kell tekinteni. A Testület hatá-
rozatai nyilvánosak.

(2) Az Rttv. 45–46. §-aiban szabályozott szavazati eljá-
rásokban a testületi tagot nem köti az elõzõ szavazati for-
duló(k)ban leadott szavazata.
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(3) A Testület határozatait nyílt szavazással hozza.
A szavazásról készült jegyzõkönyvben a szavazatok az
egyes testületi tagokra vonatkozóan név szerint kerülnek
feltüntetésre, a szavazati arány egyidejû megjelölésével.

(4) Zárt ülés elrendelésérõl a Testület kétharmados
többséggel dönt.

(5) A szavazásnál kisebbségben maradt testületi tag az
ülés által megvitatott eltérõ álláspontját, indokaival együtt
– különvélemény formájában – írásba foglalhatja, és a ha-
tározathoz csatolhatja. A különvéleményt meghozatalától
számított három munkanapon belül kell írásban az iratok-
hoz csatolni. A különvéleményt a határozattal együtt kell
közzétenni.

(6) A testületi tag a meghozott határozathoz írásban pár-
huzamos indokolást is csatolhat, ha a határozatot támogat-
ta, azonban annak indoklásával nem vagy nem teljes mér-
tékben értett egyet. A párhuzamos indokolást a határozat
meghozatalától számított három munkanapon belül kell
írásban az iratokhoz csatolni. A párhuzamos indokolást a
határozattal együtt kell közzétenni.

Rendkívüli ülés

9. § (1) A rendes ülés elõkészítésére vonatkozó szabá-
lyoktól eltérõen összehívott ülés (rendkívüli ülés) akkor
határozatképes, ha az ülésen a szavazati jogosultságok leg-
alább kétharmada személyesen képviselve van. A rendkí-
vüli ülés napirendjét a Testület a szavazatok legalább két-
harmadával fogadja el.

(2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a Testület az
Rttv. 57. § (5) bekezdésében meghatározott április 1-jei
határidõ elõtt legkésõbb 5 nappal nem hoz döntést az Rttv.
57. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételrõl.

(3) A rendkívüli ülésre egyebekben a 6. § (2) bekezdésé-
nek kivételével a 6–8. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ORTT tagjai

10. § (1) Az ORTT tagja az ORTT elnöke és az Ország-
gyûlés által a képviselõcsoportok javaslatai alapján e tiszt-
ségre megválasztott magyar állampolgárok.

(2) Az ORTT létszáma legkevesebb öt fõ.

(3) Az ORTT akkor alakul meg, ha valamennyi tagját
megválasztják.

(4) Az ORTT-t négy évre választja meg a Magyar Köz-
társaság Országgyûlése. A Testület elnöke, illetve tagja sze-
mélyében bekövetkezett változás esetén az új elnök, illetve
tag megbízatása a Testület megbízatásával együtt jár le.

(5) Az ORTT tagjai mûködésüket testületi döntések
alapján fejtik ki, eljárásuk során egyenlõ jogokat élveznek
és csak a törvénynek vannak alárendelve.

(6) Az ORTT tagjai az Rttv. szerinti megválasztásuk
elõtt írásban összeférhetetlenségi nyilatkozatot, hivatalba
lépésük alkalmával pedig az Országgyûlés elnöke elõtt es-
küt tesznek. Ezt követõen vagyonnyilatkozatukat átadják
az Országgyûlés elnökének. Hasonlóképpen vagyonnyi-
latkozatot tesznek megbízatásuk megszûnésekor is.

(7) A tag megbízatása – az ORTT megbízatási idejének
lejártán túl – az Rttv.-ben meghatározott okok és körülmé-
nyek bekövetkeztekor szûnik meg.

(8) Az ORTT tagjai a közigazgatási államtitkár illetmé-
nyével azonos összegû díjazásban és az e tisztséget betöltõ
személyt megilletõ juttatásban (járandóságban) részesül-
nek.

(9) Az ORTT tagjai feladatukat fõhivatásban látják el.
Az Rttv.-ben szabályozott negyven munkanap szabadsá-
gukat oly módon veszik igénybe, hogy az a Testület mûkö-
dését semmilyen módon ne zavarja.

(10) Az Rttv. 37. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti
kizárási eljárásra két tag kezdeményezésére az elnök hatá-
rozati javaslatot készít. Kizárási javaslatot érvényesen
csak abban az esetben lehet tenni, ha a kizárásra javasolt
tag bármely idõponttól számított három hónapon át a sza-
vazást igénylõ döntéseket tárgyaló ülések háromnegyed
részén neki felróható okból nem vesz részt.

(11) Az ORTT döntéseit az ORTT elnöke és tagjai kép-
viselik. Az Rttv.-nek és a jelen ügyrendnek megfelelõen
meghozott testületi döntések végrehajtását a testületi ta-
gok ellenvéleményük esetén sem akadályozhatják.

Az ORTT elnöke

11. § (1) Az ORTT elnökét a köztársasági elnök és a mi-
niszterelnök együttes jelölése alapján e tisztségre az Or-
szággyûlés választja. A Testület elnöke a miniszter illet-
ményével azonos összegû díjazásban, valamint az e tiszt-
séget betöltõ személyt megilletõ juttatásban (járandóság-
ban) részesül.

(2) Feladatai
a) az ORTT mûködésével kapcsolatban:
– a testületi tagok javaslata alapján összeállítja az

ORTT féléves munkatervét,
– elõkészíti a testületi üléseket és elnököl azokon,
– határozathozatal esetén megállapítja a szavazás ered-

ményét,
– gondoskodik arról, hogy az Rttv.-ben, valamint a je-

len ügyrendben foglaltak az ORTT munkájában érvénye-
süljenek,

– gondoskodik az ORTT határozatainak az érintettek-
hez történõ eljuttatásáról,

– szervezi a határozatok végrehajtásának testületi el-
lenõrzését,
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– képviseli a Testületet az ORTT tevékenységével
összefüggõ tárgyalásokon,

b) az ORTT Irodájával kapcsolatban:
– kinevezi és felmenti az ORTT Irodájának fõigazgató-

ját, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
– a Testület véleményének meghallgatása után egyetér-

tési jogot gyakorol az Iroda igazgatóinak kinevezésével
kapcsolatban,

– a Testület döntését követõen jóváhagyási záradékkal
látja el az Iroda Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

(3) A Testület elnöke a Testület jóváhagyásával felada-
tainak ideiglenes ellátására bármely tagot megbízhatja.

A tanácskozás rendje

12. § (1) A Testület üléseit az elnök vezeti.

(2) Ha a tagok a munkatervben meghatározott kezdési
idõponttól számított tíz percen belül nem jelennek meg az
ülésen olyan számban, hogy az határozatképes legyen, ak-
kor az elnök az ülést meghatározott idõpontra elnapol-
hatja.

(3) Az ülésvezetés során ügyel a tanácskozás rendjére és
méltóságára. Figyelmezteti az ülés résztvevõit, amennyi-
ben az ülés rendjét megzavarják.

(4) Az ülésen a tagoknak az elnök a jelentkezés sorrend-
jében adja meg a szót.

(5) A Testület elnökét – akadályoztatása esetén – a Tes-
tület tagjai az ábécé szerint meghatározott sorrendben,
egyes ülésenként egymást váltva helyettesítik (soros el-
nök).

Beszámoló

13. § Az ORTT minden év február 15-éig megtárgyalja
a megelõzõ évi tevékenységére vonatkozó, az Rttv. 43. §
(1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározottak szerinti
beszámolóját, amelyet minden év március 1-jéig az Or-
szággyûlés elé terjeszt.

Jegyzõkönyv

14. § (1) Az ORTT ülésérõl hangfelvétel készül. A rög-
zített hangfelvétel nem selejtezhetõ.

(2) A hangfelvételrõl szó szerinti jegyzõkönyv készül
az ülést követõ egy héten belül.

(3) Az ORTT ülésérõl a (2) bekezdésben foglaltak mel-
lett a határozatokat is tartalmazó írásos jegyzõkönyv
készül.

(4) A (3) bekezdés szerinti jegyzõkönyveket a Testület
egy tagja és az elnök vagy az ülést levezetõ soros elnök hi-
telesíti. A hitelesítési feladatot a Testület tagjai külön hatá-
rozat szerinti sorrendben látják el.

(5) A (3) bekezdés szerinti jegyzõkönyvet úgy kell elké-
szíteni, hogy azt a hitelesítõk az ülést követõ 8. (nyolca-
dik) munkanapon megtekinthessék és 8 munkanapon belül
aláírhassák.

(6) A (3) bekezdés szerinti jegyzõkönyvet a hitelesítést
követõ 3 munkanapon belül el kell juttatni a testületi ta-
gokhoz. A testületi tagok a hitelesített jegyzõkönyv kéz-
hezvételét követõ elsõ testületi ülésen közölhetik a jegyzõ-
könyvvel kapcsolatos kifogásaikat. A Testület a felvetett
kifogásokról határozatot hoz.

(7) Az ülésrõl készített (2) és (3) bekezdés szerinti jegy-
zõkönyv nem selejtezhetõ, levéltárba adásáról 20 év eltel-
tével kell gondoskodni.

(8) A jegyzõkönyv vezetésérõl a fõigazgató, vagy a fõ-
igazgató által átruházott jogkörben az Iroda vezetõ beosz-
tású munkatársa jogász végzettségû köztisztviselõ révén
gondoskodik.

(9) A (3) bekezdés szerinti jegyzõkönyvnek tartalmaz-
nia kell:

– az ülésen jelen levõ testületi tagok és más jelenlévõk
nevét;

– az elfogadott, tárgyalt napirendi pontokat;
– az egyes napirendi pontok tárgyalásán tanácskozási

joggal jelenlévõk nevét a minõségük feltüntetésével;
– az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét;
– az egyes szavazások eredményét a tagok szavazatai-

nak név szerinti lejegyzésével;
– a hozott határozatokat a végrehajtásáért felelõs sze-

mély és a határidõ megjelölésével.

(10) A Testület nyilvános üléseirõl készített (2) és
(3) bekezdés szerinti jegyzõkönyvek nyilvánosak, a
(2) bekezdés szerinti jegyzõkönyv az ülést követõ tizedik
napon, a (3) bekezdés szerinti jegyzõkönyv a hitelesítést
követõen az ORTT honlapján megtekinthetõ.

Határozatok nyilvántartása

15. § (1) Az ORTT testületi határozatait a 14. §
(3)–(5) bekezdésében meghatározott módon kell hitele-
síteni.

(2) A Testület által meghozott és hitelesített szövegû ha-
tározatot az ORTT-határozatok könyvében kell nyilván-
tartani. A nyilvántartásban rögzíteni kell a határozat szá-
mát és létrejöttének napját. A határozatok könyve a határo-
zatokat havonkénti bontásban, emelkedõ számsorrendben
tartalmazza.
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Határozatok közlése

16. § (1) Az ORTT az Rttv. 41. § (1) bekezdés j) pontjá-
ban foglalt feladatának ellátása során hozott határozatait a
Kulturális Közlönyben nyilvánosságra hozza, a határozat-
nak a határozatok könyvében történõ nyilvántartásától
számított 8 napon belül.

(2) Az ORTT a határozatok tárában szereplõ és a testü-
leti tag által a 14. § (2) bekezdés alapján hitelesített határo-
zatainak szövegét saját honlapján – az adatvédelmi szabá-
lyok figyelembevételével – közzéteszi.

(3) A Testület elnöke vagy a soros elnök az általa veze-
tett testületi ülésen hozott közigazgatási határozatok egy
példányát kiadmányozza. A közigazgatási határozat fenn-
maradó példányait a határozat kiadásáért felelõs igazgató-
ság vezetõje hitelesíti.

17. § (1) Az ORTT határozatát a határozatot kezdemé-
nyezõ féllel és a határozatban érintett féllel postai vagy hi-
vatali kézbesítés útján kell közölni. Az ORTT elrendelheti
a határozatnak megfelelõ helyen, kifüggesztéssel történõ
közzétételét. A kifüggesztés helyét, idõpontját és idõtarta-
mát a határozatban rögzíteni kell.

(2) A fõigazgató és az Alap igazgatója köteles hitelt ér-
demlõen tájékoztatni egymást az Iroda és az Alap szerve-
zetére, illetve feladataira vonatkozó testületi határozatról
abban az esetben, ha a fõigazgató, vagy az Alap igazgatója
nem vesz részt azon a testületi ülésen, amelyen a döntés
született.

A Panaszbizottság

18. § (1) A Panaszbizottság tagjai az ORTT által felkért,
köztiszteletben álló és az Rttv. szerinti összeférhetetlensé-
gi nyilatkozatot vállaló személyek. A Panaszbizottság tag-
jait a Testület külön, személyre szóló határozattal bízza
meg.

(2) A Panaszbizottság a panaszügyekben háromtagú ta-
nácsokban jár el, amelyek elnökei minden esetben jogi
végzettségû személyek.

19. § (1) A Panaszbizottság eljárása írásban megfogal-
mazott panasz alapján indul. A Panaszbizottság a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek a képvise-
leti jogosultságokra, a felek egyenlõségére, a nyilvánosság
és a pártatlanság elvének érvényesítésére vonatkozó sza-
bályait az eljárás során kiemelten érvényesíti.

(2) A Panaszbizottság eljárásában a bizonyítékokat sza-
badon mérlegeli. Az eljárás során a feleket lehetõség sze-
rint meg kell hallgatni. A meghallgatásról való távolmara-
dás azonban az eljárás lefolytatásának nem akadálya.

(3) Az eljáró tanács által meghozott határozatot minden
esetben a feleknek írásban is – a jogorvoslati lehetõségre
utalással – közvetlenül meg kell küldeni.

20. § (1) A Panaszbizottság döntése ellen jogorvoslati
kérelemmel közvetlenül a Testülethez lehet fordulni.
A mûsorszolgáltató jogorvoslati kérelme halasztó hatályú.

(2) A Testület a Panaszbizottság állásfoglalását és az azt
megelõzõ eljárást megvizsgálja. A vizsgálat eredménye-
ként

a) a Panaszbizottság állásfoglalását helybenhagyja és a
panaszos vagy a mûsorszolgáltató által elõterjesztett jog-
orvoslati kérelmet elutasítja;

b) a panaszos által elõterjesztett jogorvoslati kérelem-
nek helyt ad, a Panaszbizottság állásfoglalását megváltoz-
tatja és megállapítja, hogy a mûsorszolgáltató megsértette
a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, és kötelezi
a mûsorszolgáltatót a határozatban foglalt közlemény köz-
zétételére, vagy kötelezi a mûsorszolgáltatót, hogy adjon
lehetõséget a kifogást tevõnek álláspontja megjeleníté-
sére;

c) a mûsorszolgáltató által elõterjesztett jogorvoslati ké-
relemnek helyt ad, a Panaszbizottság állásfoglalását meg-
változtatja és megállapítja, hogy a mûsorszolgáltató nem
sértette meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelmé-
nyét;

d) a mûsorszolgáltató vagy a panaszos által elõterjesz-
tett jogorvoslati kérelemben foglaltakkal nem ért egyet, de
a Panaszbizottság állásfoglalását csak részben tartja meg-
alapozottnak, a jogorvoslati kérelmet elutasítja és a Pa-
naszbizottság állásfoglalását részben megváltoztatja;

e) a mûsorszolgáltató vagy a panaszos által elõterjesz-
tett jogorvoslati kérelemben foglaltakkal részben egyetért,
a Panaszbizottság állásfoglalását e tekintetben megváltoz-
tatja, és a jogorvoslati kérelmet egyebekben elutasítja.

(3) A Testület az állásfoglalást hatályon kívül helyezhe-
ti és a Panaszbizottságot új eljárásra utasíthatja,

– ha az érdemi határozat meghozatalához nincs elég
adat, vagy a tényállás további tisztázása szükséges, és a
tényállás kiegészítése iránt a Testület nem intézkedik,
vagy

– ha az állásfoglalás jogszabályt vagy a Panaszbizottság
ügyrendjét sérti, és nincs lehetõség az ügyben érdemi dön-
tés meghozatalára.

(4) A Testület a Panaszbizottság állásfoglalását hatá-
lyon kívül helyezi és az eljárást megszünteti, ha a panasz-
bizottsági eljárás során a panasz érdemi döntés nélküli
elutasításának lett volna helye.

(5) A Panaszbizottság összetételére, a tagság feltételei-
re, megszûnésére, a tagok jogaira és kötelezettségeire, va-
lamint az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére vo-
natkozó további rendelkezéseket, illetve a Panaszbizottság
eljárásának részletes szabályait az Rttv. 47–48. §-a és a
Panaszbizottság ügyrendje határozza meg.

2009/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1237



Az ORTT Irodája

21. § Az Iroda szervezeti felépítését, mûködési rendjét,
az ezzel kapcsolatos feladat-, hatás- és jogköröket, illetve
felelõsségi viszonyokat az Iroda Szervezeti és Mûködési
Szabályzata tartalmazza.

A Testület tagjai és az Iroda viszonya

22. § (1) A Testület tagjai jogosultak az Irodában kelet-
kezett, illetve az Irodához érkezett valamennyi iratba bete-
kinteni, illetve azokról másolatot készíteni.

(2) Az Irodához érkezett, a Testület hatáskörét érintõ
beadványokról az Iroda a Testület tagjait a tárgy megjelö-
lésével külön kérés nélkül értesíti.

(3) A fõigazgató köteles a Testület tagjai részére a kért
szakmai felvilágosítást megadni. A fõigazgató e feladat el-
látásával az Iroda vezetõit és munkatársait is megbízhatja.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feladatok teljesíté-
séért – amelynek rendjét az Iroda Szervezeti és Mûködési
Szabályzata tartalmazza – a fõigazgató felelõs.

(5) A jelen § (1)–(3) bekezdéseit az Alap, illetve annak
vezetõi és munkatársai vonatkozásában is megfelelõen al-
kalmazni kell azzal, hogy a bennük foglalt feladatok telje-
sítéséért az Alap igazgatója felel.

Záró rendelkezések

23. § Az ORTT ezen ügyrendje a Magyar Közlönyben
történõ kihirdetéssel lép hatályba.

Budapest, 2009. január 28.

Dr. Majtényi László s. k.,
elnök
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A honvédelmi miniszter utasítása

A honvédelmi miniszter
10/2009. (II. 6.) HM

utasítása
a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ

akkreditálása elõkészítésének feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium Kato-
na-egészségügyi Kiválósági Központ megalakításával
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 81/2008. (HK 16.)
HM utasításra, a NATO Katona-egészségügyi Szolgálat-
fõnökök Tanácsával (COMEDS) történt egyeztetésre, va-
lamint a Magyar Honvédség által mûködtetésre tervezett
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ NATO részére
történõ felajánlására – a HM Katona-egészségügyi Kivá-
lósági Központ NATO (Észak-atlanti Tanács) által történõ
akkreditálása elõkészítésének feladatairól az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe,
közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá
tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (a
továbbiakban: HM KEKK) akkreditációjához kapcsolódó
feladatok elõkészítése érdekében elõkészítõ bizottságot (a
továbbiakban: Bizottság) hozok létre.

(2) A Bizottság vezetõje a HM Miniszteri Kabinet, kabi-
netfõnök.

(3) A Bizottság titkára a HM KEKK, igazgató.

(4) A Bizottság tagjai:
a) a HM Állami Egészségügyi Központ, fõigazgató,
b) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, vezér-

igazgató,
c) a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, fõosz-

tályvezetõ,
d) a HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály,

fõosztályvezetõ,

e) a HM Infrastrukturális Ügynökség, vezérigazgató,

f) a HM Jogi Fõosztály, fõosztályvezetõ,

g) a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály, fõosz-
tályvezetõ,

h) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, vezér-
igazgató,

i) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, fõosz-
tályvezetõ,

j) a HM Személyzeti Fõosztály, fõosztályvezetõ,

k) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, fõosz-
tályvezetõ,

l) a HM Védelempolitikai Fõosztály, fõosztályvezetõ,

m) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály, fõosztályvezetõ

n) a HM Védelmi Hivatal, fõigazgató,

o) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK), parancsnok,

p) az MH Támogató Dandár, parancsnok,

q) az MK Katonai Biztonsági Hivatal, fõigazgató.

(5) A Bizottság ülésein állandó meghívottként, javaslat-
tételi jogkörrel részt vesz a HM védelempolitikai szakál-
lamtitkára.

(6) A Bizottság tagjait – hivatalos távollétük esetén –
szervezetszerû helyettesük vagy az alárendeltségükbe tar-
tozó, általuk e feladatra kijelölt állásfoglalásra jogosult
szakértõ képviseli a Bizottság ülésein.

3. §

A Bizottság felügyeli és koordinálja a HM KEKK akk-
reditációjának és az ahhoz kapcsolódó feladatok (bizton-
sági, logisztikai, infrastrukturális és elhelyezési, híradó-
informatikai, információvédelmi, egészségügyi, protokoll
és sajtónyilvánossági) végrehajtását.

4. §

(1) A Bizottság havonta, illetve az azonnali intézkedést
igénylõ feladatok – különösen az esedékes nemzetközi tár-
gyalások és akkreditációs látogatás – esetén soron kívül
tartja üléseit, melyre a napirendet tartalmazó meghívót, il-
letve a lefolytatásról készült jegyzõkönyvet a Bizottság
titkára a tagoknak megküldi.

(2) Egyebekben a Bizottság mûködésének rendjét a Bi-
zottság vezetõje külön ügyiratban határozza meg.
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5. §

(1) A HM KEKK akkreditációjának elõkészítésével
kapcsolatos, más tárcákat, kormányhivatalokat, önkor-
mányzatokat érintõ feladatok koordinálása érdekében a
Bizottság együttmûködik az érintett szervekkel és szerve-
zetekkel.

(2) A tárcaközi koordináció során a Bizottság vezetõje,
vagy az általa megbízott személy képviseli a Honvédelmi
Minisztériumot.

6. §

A HM KEKK elemi költségvetési tervjavaslatát az
MH HEK – a HM KEKK-kel együttmûködve – saját költ-

ségvetési kerete terhére állítja össze, amely tartalmazza a
HM KEKK akkreditációjához kapcsolódó programok elõ-
irányzatait is. Az elemi költségvetés jóváhagyásával egy-
idejûleg kerül sor az elõirányzat átcsoportosítására.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2009. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A külügyminiszter utasítása

A külügyminiszter
3/2009. (II. 6.) KüM

utasítása
a Külügyminisztérium gazdálkodásának

egyes kérdéseirõl

A Külügyminisztérium gazdálkodásának egyes kérdé-
seirõl a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazásra tekintettel, az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továb-
biakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továb-
biakban: Ámr.) alapján az alábbiak szerint rendelkezem:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.1.

Az utasítás hatálya

1.1.1. Jelen utasítás hatálya kiterjed a Külügyminiszté-
rium költségvetési fejezetre, kivéve a külképviseletek gaz-
dálkodási rendjérõl szóló szabályzat hatálya alá tartozó
gazdálkodási eseményeket.

1.1.2. A „Külképviseletek igazgatása” költségvetési al-
címrõl történõ kifizetések esetében elsõdlegesen a külkép-
viseletek gazdálkodásának rendjérõl szóló miniszteri uta-
sítás szerint kell eljárni. Jelen utasítást a „Külképviseletek
igazgatása” költségvetési alcímrõl történõ kifizetések ese-
tében csak a „Külképviseletek igazgatása” alcím által fi-
nanszírozott, de belföldi lebonyolítású beszerzések esetén
lehet alkalmazni.

1.1.3. Jelen utasítás hatálya kizárólag azokra az elõ-
irányzat-átcsoportosításokra terjed ki, melyeket a költség-
vetési szerv vezetõje, illetve maga a költségvetési szerv sa-
ját hatáskörben jogosult végrehajtani.

1.1.4. Jelen utasítás kötelezettségvállalás ellenjegyzésre
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell azon nemzetkö-
zi szerzõdésbõl, vagy egyoldalú nyilatkozatból eredõ kö-
telezettségvállalásokra is, melyek kapcsán a Külügymi-
nisztériumnak fizetési, vagy más teljesítési kötelezettsége
keletkezik.

1.1.5. Jelen utasítás jogi szempontú véleményezésre és
jogi ellenjegyzésre, valamint a Koordinációs és Jogi Fõ-
osztály nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit (III. fe-

jezet 3. pont, IV. fejezet 3. pont) nem kell alkalmazni a ki-
nevezésrõl, kirendelésrõl szóló okiratra, a kiküldetési ren-
delvényre, a visszaigazolt megrendelésre, a nem magyar
jog szerint kötendõ szerzõdésekre, a külképviseleti mikro-
projektekre, valamint a külképviseletek egyéb kötelezett-
ségvállalásaira.

1.2.

Értelmezõ rendelkezések

Jelen utasítás alkalmazásában:

1.2.1. Kötelezettségvállalás: a Külügyminisztérium ne-
vében, a Külügyminisztérium feladatainak ellátása során
fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása.

1.2.2. Elõzetes kötelezettségvállalás: a Külügyminisz-
térium nevében, a Külügyminisztérium feladatainak ellá-
tása során közbeszerzési, más beszerzési, vagy pályázati
eljárás megindítása (a közbeszerzési eljárást megindító
hirdetmény feladása, részvételi, ajánlati, vagy ajánlattételi
felhívás megküldése, pályázati kiírás – ide nem értve az ál-
lami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet szerinti pályázati felhívást – közzé-
tétele, megküldése).

1.2.3. Kötelezettségvállalás dokumentuma: kinevezési
okirat (valamint annak módosítása), szerzõdés (valamint
annak módosítása), megállapodás (valamint annak módo-
sítása), írásban visszaigazolt írásbeli megrendelés, az aján-
lattételi határidõn belül történõ, az írásos ajánlattal azonos
tartalmú egyoldalú elfogadó írásbeli nyilatkozat.

1.2.4. Elõzetes kötelezettségvállalás dokumentuma:

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi,
ajánlati, vagy ajánlattételi felhívás, pályázati kiírás [ide
nem értve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti pályázati felhí-
vást].

1.2.5. Szakmai ellenjegyzés: a szakmai teljesítést iga-
zoló fõosztály vezetõje, általános helyettese, vagy az álta-
luk kijelölt ügyintézõ – jogi és pénzügyi ellenjegyzést
megelõzõen gyakorolt – jóváhagyása a kötelezettségválla-
lás vagy elõzetes kötelezettségvállalás szakmai megalapo-
zottságáról.

1.2.6. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése: az
igazgatási szakállamtitkár, vagy az általa írásban megbí-
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zott személy – kötelezettségvállalást megelõzõen gyako-
rolt – jóváhagyása arra vonatkozóan, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le
nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ
kiadási elõirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,

b) elõirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés idõ-
pontjában a fedezet rendelkezésre áll,

c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vo-
natkozó szabályokat.

Az Ámr. 134. § (10) bekezdése értelmében az ellenjegy-
zõ a (9) bekezdésben foglalt feladata ellátásához szükség
szerint szakértõt vehet igénybe.

1.2.7. Jogi ellenjegyzés: a jogi ellenjegyzéssel a jogo-
sult bizonyítja a szerzõdés jogszabályoknak való általános
jogi megfelelését, jóváhagyja azt, hogy szerzõdés az alap-
jául szolgáló jogviszonyra vonatkozó jogszabályoknak
megfelel.

1.2.8. Szakmai teljesítésigazolás: a szerzõdés, megálla-
podás, megrendelés összegszerûségének, jogosultságának
ellenõrzését követõen a teljesítés igazolására jogosult – a
kiadás teljesítésének, vagy a bevétel beszedésének elren-
delését megelõzõ – írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy a kötelezettségvállalás szerzõdésszerû teljesítése
megtörtént.

1.2.9. Érvényesítés: a szakmai teljesítésigazolást köve-
tõen a kötelezettségvállalás összegszerûségének, fedezeté-
nek, az elõírt alaki követelmények betartásának ellenõr-
zése, és az elõírásoknak való megfelelés igazolása az érvé-
nyesítésre jogosult részérõl.

1.2.10. Utalványozás: a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelése az érvé-
nyesített okmány alapján.

1.2.11. Utalvány pénzügyi ellenjegyzése: az igazgatási
szakállamtitkár, vagy az általa írásban megbízott személy
egyetértése abból a szempontból, hogy az utalványozás fe-
dezete rendelkezésre áll, valamint az utalványozás a gaz-
dálkodásra vonatkozó jogszabályoknak megfelel, a szak-
mai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént. Az
Ámr. 134. § (10) bekezdése értelmében az ellenjegyzõ a
(9) bekezdésben foglalt feladata ellátásához szükség sze-
rint szakértõt vehet igénybe.

1.2.12. Elõirányzat-módosítás: az elõirányzattal rendel-
kezõ szervezeti egység részére megállapított kiadási, be-
vételi, kiemelt és részelõirányzat, illetve költségvetési lét-
számkeret növelése vagy csökkentése.

1.2.13. Elõirányzat-átcsoportosítás: a költségvetés be-
vételi, illetve kiadási fõösszegének változatlansága mel-
lett, egyidejû elõirányzat-csökkentéssel és -növeléssel
végrehajtható elõirányzat-módosítás.

1.2.14. Gazdálkodóegység: elõirányzattal, részelõirány-
zattal önállóan gazdálkodó szervezeti egység. A PÖO köz-
remûködésével kezelt elõirányzatok esetében, az elõirány-

zat felhasználására vonatkozó döntési javaslatot elõter-
jesztõ szakmai szervezeti egység.

1.3.

A gazdálkodás alapelvei, a gazdasági szervezet

1.3.1. A gazdálkodás célja a költségvetési törvényben
meghatározott költségvetési támogatás, valamint a beter-
vezett és realizált intézményi bevétel, továbbá a be nem
tervezett, eseti bevétel optimális felhasználásával biztosí-
tani a külügyi ágazati feladatok ellátását, a feladatok ellá-
tása színvonalának fejlesztését.

1.3.2. A gazdálkodás során biztosítani kell azt, hogy
a) az egyes szervezeti egységek feladataikat optimális

ráfordítással lássák el;
b) az egyes szervezeti egységek a rendelkezésre álló

erõforrásokat a lehetõ legnagyobb mértékig tervszerûen
használják fel;

c) a személyi állomány megfelelõ munkakörülmények-
kel, megfelelõ képzettséggel a feladatok ellátására rendel-
kezésre álljon.

1.3.3. A Külügyminisztérium gazdasági szervezete az
Ámr. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok kö-
zül az alábbiakat látja el közvetlenül:

a) költségvetés-tervezet és elõirányzat-felhasználás, ha-
táskörébe tartozó elõirányzat-módosítás;

b) belföldi vagyon használatával kapcsolatos feladatok,
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. feladatkörébe nem
tartozó vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok;

c) Központi Szolgáltatási Igazgatóság által el nem lá-
tott, üzemeltetési, mûködtetési, ellátási, beruházási felada-
tok, fenntartással kapcsolatos feladatok;

d) készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kö-
telezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok;

e) munkaerõ-gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

1.3.4. Az 1.3.3. pontban meghatározott feladatok ellátá-
sában részt vevõ minden szervezeti egység a gazdasági
szervezet része. A gazdasági szervezetnek ügyrendet kell
készítenie. A gazdasági szervezet részét képezik az igaz-
gatási szakállamtitkár titkársága, a Gazdálkodási Fõosz-
tály, a 2011-es EU-elnökségi Felkészülés Önálló Osztálya,
a Szolgáltatási Iroda, a Konzuli Fõosztály, a Pályáztatási
Önálló Osztály és minden elõirányzattal önállóan gazdál-
kodó szervezeti egység.

1.3.5. A gazdasági szervezetet az igazgatási szakállam-
titkár felügyeli és irányítja; a gazdasági vezetõi feladatokat
az igazgatási szakállamtitkár látja el.

1.3.6. Az Ámr. 17. § (3) bekezdésével összhangban az
igazgatási szakállamtitkár a mûködéssel összefüggõ gaz-
dasági és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési
szerv vezetõjének a helyettese [Ámr. 18. § (3) bekezdés].
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1.3.7. A humánerõforrás-gazdálkodást – az 1.3.5. és az
1.3.6. pontban foglaltaktól eltérõen – közvetlenül a hiva-
talvezetõ (államtitkár) irányítja és felügyeli.

1.3.8. Az igazgatási szakállamtitkár felelõssége nem
érinti a miniszter, az államtitkár és az egyes ügyekért fele-
lõs dolgozók felelõsségét [Ámr. 18. § (6) bekezdés].

1.3.9.Az igazgatási szakállamtitkár vagy az általa írás-
ban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül a költségvetési
szervezetet terhelõ gazdasági kihatású kötelezettség nem
vállalható, követelés nem írható elõ, és ilyen intézkedés
nem tehetõ.

1.3.10. Az igazgatási szakállamtitkár:
a) közvetlenül irányítja és ellenõrzi a gazdasági szerve-

zetet (kivéve a humánerõforrás-gazdálkodást);
b) a szakmai szervezeti egységek esetleges gazdasági

munkájához iránymutatást ad, ellenõrzi azt;
c) gazdasági intézkedéseket hoz;
d) felelõs az 1.3.3. pontban megjelölt feladatok ellátásá-

ért [kivéve az 1.3.3. e) pontot].

1.3.11. Az 1.3.10. c) pontban meghatározott gazdasági
intézkedések különösen:

a) azon kötelezettségvállalás-típus, amely tekintetében,
illetve azon értékhatár meghatározása, amely felett min-
den kötelezettségvállalás kizárólag az igazgatási államtit-
kár elõzetes jóváhagyásával tehetõ meg (a kötelezettség-
vállalás-típusokat, illetve az értékhatárt az igazgatási szak-
államtitkár ügyviteli rendelkezésben határozza meg);

b) takarékossági intézkedések;
c) döntés pótelõirányzat-igény teljesítésérõl;
d) évi végi, jelentõs elõirányzat-maradványok lekötésé-

nek elõzetes jóváhagyása;
e) döntés elõirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról

amennyiben valamely gazdálkodóegység olyan kiadásra
kíván kötelezettséget vállalni, amelyre kiemelt elõirány-
zattal nem rendelkezik;

f) 2.2.1. pont szerinti elõirányzat-átcsoportosítás;
g) szervezeti egységek közötti éves elõirányzat-felosz-

tás elõzetes jóváhagyása;
h) szervezeti egységek elõirányzatai közötti év közbeni

elõirányzat-átcsoportosítás,
i) a pénzügyminiszter által jóváhagyott, kötelezettség-

vállalással terhelt elõirányzatok szervezeti egységek kö-
zötti felosztásának jóváhagyása;

j) többletbevételre vonatkozó elõirányzat-módosítás jó-
váhagyása;

k) belsõ ellenõrzés kezdeményezése.

1.3.12. A hatékony, tervszerû, illetve szabályos elõ-
irányzat-gazdálkodás érdekében az igazgatási szakállam-
titkár ügyviteli rendelkezésben határozza meg azokat a kö-
telezettségvállalás-típusokat, amelyek tekintetében, il-
letve azt az értékhatárt, amely felett a kötelezettségválla-
lás az igazgatási szakállamtitkár elõzetes jóváhagyásához
kötött.

II. Fejezet

2.1.

Az elõirányzat-gazdálkodás szabályai

2.1.1. Az elõirányzat-gazdálkodás során az elõirányza-
tok tervszerû, idõarányos – egyes engedélyezett esetekben
feladatarányos – felhasználásának alapelvét kell követni.

2.1.2 A felelõs gazdálkodóegység vezetõjének köteles-
ségei, feladatai az általa kezelt elõirányzatok vonatkozásá-
ban kiterjednek a takarékossági intézkedések megtételére,
azok következetes végrehajtására, a gazdálkodás megszer-
vezésére, az elõirányzatok szabályszerû felhasználására és
az elõírt beszámolók idõbeni elkészítésére. A PÖO közre-
mûködésével kezelt elõirányzatok esetében a gazdálko-
dóegység vezetõjének kötelessége a takarékossági intéz-
kedések megtétele, azok következetes végrehajtása, az
elõirányzatok szabályszerû felhasználásának érdekében
együttmûködés a PÖO-val.

2.1.3. Pótelõirányzat igénylésére csak rendkívül indo-
kolt esetben kerülhet sor. Az igénylõnek igazolnia kell,
hogy a keret kimerülését az általa megtett takarékossági
intézkedések ellenére elõre nem látott ok idézte elõ. A pót-
elõirányzat igényt részletes indokolással ellátva elsõ he-
lyen az igazgatási szakállamtitkárnak kell benyújtani. Az
igényeket második helyen a Gazdálkodási Fõosztály (GF)
Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell benyújtani.
Az igényeket tudomásszerzéskor azonnal, de legkésõbb
tárgyév november 15-ig kell jelezni. A pótelõirányzatra
irányuló igényekrõl az igazgatási szakállamtitkár dönt.

2.1.4. A pótigényeket elsõsorban gazdálkodóegységen
belül, másodsorban pedig azok közötti elõirányzat-átcso-
portosítások útján lehet biztosítani. Ennek érdekében az év
végéig célszerûen és gazdaságosan fel nem használható
elõirányzatokról a GF Költségvetési és Pénzügyi Osztá-
lyának kell tájékoztatást adni tárgyév november 15-ig.
A GF Költségvetési és Pénzügyi Osztálya a gazdaságosan
fel nem használható elõirányzatokról az igazgatási szakál-
lamtitkárt haladéktalanul tájékoztatja.

2.1.5. Az év végi, jelentõs összegû elõirányzat-marad-
ványok nem kellõen megalapozott, rövid idõn belül törté-
nõ kötelezettségvállalással való lekötése nem megenge-
dett. A feladatok ellátását szolgáló elõirányzatokkal való
szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes gaz-
dálkodás érdekében a felhasználás megfelelõ ütemezését
követni kell, a szabályszerû kötelezettségvállalással éven
belül már le nem köthetõ források évente, december 6-ig
kerülnek felülvizsgálatra, szükség esetén elvonásra kerül-
nek. A GF Költségvetési és Pénzügyi Osztálya november
30-ig tájékoztatja az igazgatási szakállamtitkárt az egyes
gazdálkodóegységeknél jelentkezõ, szerzõdéssel vagy bí-
rósági, hatósági határozaton alapuló kötelezettségvállalás-
sal le nem kötött elõirányzat-maradványokról. Az így ke-
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letkezett elõirányzat-maradványok átcsoportosítása az
igazgatási szakállamtitkár elõzetes jóváhagyásához kötött.

2.1.6. Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott ki-
adási elõirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülé-
si ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések – kivé-
ve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jog-
erõs határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságo-
kat – is ezen összeghatárig rendelhetõk el (utalványozás).
Tárgyévi elõirányzat terhére akkor vállalható kötelezett-
ség, amennyiben a pénzügyi teljesítés a következõ év jú-
nius 30-áig megtörténik.

2.1.7. Éven túli fizetési kötelezettség teljesítése a
tárgyévet követõ évek elõirányzata terhére az Áht.
12/A–12/B. §, valamint a 22–23/A. §-ban foglaltaknak
megfelelõen történhet. Tárgyéven túli fizetési kötelezett-
ség – ide nem értve a jogszabályon, jogerõs bírósági, illet-
ve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségeket –
csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettség-
vállalás idõpontjában ismert feltételek mellett az esedé-
kesség idõpontjában, a rendeltetésszerû mûködés veszé-
lyeztetése nélkül finanszírozható.

2.1.8. A pénzügyminiszter a beruházások, a több éven
keresztül megvalósuló felújítások és beruházást helyette-
sítõ szolgáltatásvásárlások, a többéves megvalósítással ki-
írt pályázatok, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együtt-
mûködés, a nemzetközi támogatások, az európai uniós for-
rásokkal megvalósuló programok, illetve a vis maior hely-
zetek miatti elõirányzat-maradványról, valamint azon
elõbbiekben nem említett összegekrõl, amelyekre kötele-
zettség vállalás megtörtént, de annak pénzügyi teljesítésé-
re nem került sor, a tárgyévet követõ év június 30-áig elõ-
terjesztést készít a Kormánynak, amely rendelkezik ezen
maradványok elvonásáról, illetve a feladat további finan-
szírozásáról.

2.1.9. A gazdálkodás tekintetében szorosan összetarto-
zó elõirányzatok, illetve ennek megfelelõ fõkönyvi szám-
lák esetében az összevontan megadott fõ keretösszeg (ki-
emelt elõirányzat) betartása kötelezõ. A gazdálkodóegy-
ség saját hatáskörben az elemi (fõkönyvi számlák) rész-
elõirányzatai között indokolt esetben átcsoportosítást
hajthat végre. Az elõirányzatokat, azok módosításait, vala-
mint felhasználását fõkönyvi számlánként kell nyilvántar-
tani.

2.1.10. Amennyiben a gazdálkodóegység a feladatköré-
be tartozó olyan típusú kiadásra kíván kötelezettséget vál-
lalni, melyre a megfelelõ kiemelt elõirányzattal nem ren-
delkezik, a módosítást a GF Költségvetési és Pénzügyi
Osztályánál kezdeményezheti. A GF Költségvetési és
Pénzügyi Osztálya tájékoztatja az igazgatási szakállamtit-
kárt, aki dönt az elõirányzat-módosítás jóváhagyásáról.
A fõkönyvi számlák tartalmára vonatkozóan a Számviteli
Osztály egységes értelmezést ad ki. Azon gazdálkodóegy-
ségek, amelyek saját bevételi elõirányzattal is rendelkez-

nek, a kiadási elõirányzatukat csak a bevételi elõirányza-
tuk teljesítésének arányában használhatják fel.

2.1.11. A támogatási célt szolgáló elõirányzatok fel-
használásának tekintetében az Ámr. elõírásai alapján, a
PÖO köteles a Kincstár részére a szükséges adatszolgálta-
tási kötelezettségnek eleget tenni, mivel a támogatást
nyújtó szerv az esedékes támogatás folyósítását csak akkor
kezdeményezheti a Kincstárnál, ha az OTMR (Országos
Támogatási Monitoring Rendszer) részére a döntéshozók,
elõirányzat-kezelõk a Kincstár által meghatározott formá-
ban eljuttatták a meghatározott adatokat.

2.2.

Az elõirányzat-módosítás rendje

2.2.1. Az igazgatási szakállamtitkár – a Kincstár egy-
idejû tájékoztatása mellett – átcsoportosítást hajthat végre:

a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyes jogcímcso-
portjain, vagy annak jogcímein belül az elõirányzat-cso-
portok, illetve a kiemelt elõirányzatok között;

b) fejezeti kezelésû elõirányzatok a fejezeti egyensúlyi
tartalék kivételével a fejezeten belül más címhez (illetõleg
más fejezethez tartozó címhez, alcímhez);

c) mûködési költségvetés megtakarításából a fejezeti
kezelésû elõirányzatok javára;

d) a Külügyminisztérium átszervezésével, költségvetési
feladatok átadásával-átvételével kapcsolatos költségvetési
elõirányzati szerkezeti változás esetén;

e) a fejezeti (címzetlen) tartalék növelésével – az évközi
átszervezés, feladatcsökkenés, bevételnövekedés útján el-
érhetõ megtakarítás összegével;

f) a fejezeti (címzetlen) tartalék felhasználásával;
g) a fejezeti kezelésû elõirányzatok azonos jogcímen,

fejezeten belüli felhasználásával.

2.2.2. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelõ
járulékok elõirányzata a pénzügyminiszter egyetértésével
növelhetõ, ha

a) az átcsoportosítás az Országgyûlés által megállapí-
tott, illetve módosított személyi juttatások összesített elõ-
irányzatán belül nem hajtható végre,

b) az eredeti személyi juttatási elõirányzat hiányában
annak jóváhagyására irányul.

2.2.3. A személyi juttatások elõirányzatának növelése a
munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatának megfelelõ
mértékû növelésével együttesen hajtható végre, kivéve ha
a Külügyminisztérium nyilatkozik arról, hogy a munka-
adókat terhelõ járulékok növelése nélkül éves fizetési kö-
telezettségének eleget tud tenni, vagy az adott személyi
juttatásnak nincs járulékvonzata.

2.2.4 Az Áht., valamint az Ámr.-ben foglaltak szerinti
fejezeti hatáskörben végrehajtható elõirányzat-átcsoporto-
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sítást a GF vezetõje által jegyzett javaslat alapján az alábbi
elõirányzatok között:

a) a mûködési költségvetés kiemelt elõirányzatai kö-
zött;

b) a felhalmozási költségvetés kiemelt elõirányzatai
között;

c) a mûködési és a felhalmozási költségvetés kiemelt
elõirányzatai között;

d) a kölcsönök elõirányzat-csoport terhére, illetve ja-
vára
a miniszter, az államtitkár és az igazgatási szakállamtitkár
értékhatár nélkül engedélyezhet.

2.2.5. A 2.2.4. alpontban foglaltak nem vonatkoznak az
önálló elõirányzattal gazdálkodó szervezeti egységek ré-
szére jóváhagyott kiemelt elõirányzatokon belül a részelõ-
irányzatoktól való eltérésre. A jóváhagyott kiemelt elõ-
irányzatokon belül a részelõirányzatok között történõ elõ-
irányzat-módosítást a gazdálkodóegység saját hatáskör-
ben végzi, kivéve a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelõ járulékok kiemelt elõirányzatokon belül, ahol a GF
Bérgazdálkodási Osztály vezetõjének engedélye szüksé-
ges.

2.2.6. A fejezeti kezelésû elõirányzatok címen belül – a
fejezeti tartalék kivételével – az alcímek közötti átcsopor-
tosításra csak a mindenkori költségvetési törvény felhatal-
mazása alapján kerülhet sor.

2.2.7. A fejezeti kezelésû elõirányzat tartós jellegû mó-
dosításáról a pénzügyminisztert tájékoztatni kell.

2.2.8. Fejezetek intézményei közötti, az intézménytõl
más fejezeti kezelésû elõirányzatára és a fejezeti kezelésû
elõirányzatnak az elõirányzat céljának, rendeltetésének
megfelelõ, megállapodáson alapuló fejezetek között átcso-
portosítás tekintetében az elõirányzat módosítási hatáskört
– ha a költségvetési törvény eltérõen nem rendelkezik – az
igazgatási szakállamtitkár gyakorolja.

2.2.9. A kötelezettségvállalással terhelt fejezeti kezelé-
sû elõirányzat-maradvány jóváhagyása elõtti kifizetéskor,
illetve a kötelezettségvállalás bejelentése elõtt elõirány-
zat-módosítást kell végrehajtani. Elõirányzat-maradványt
terhelõ kifizetés tárgyévi elõirányzat terhére nem teljesít-
hetõ.

2.2.10. Az igazgatási szakállamtitkár elõzetes jóváha-
gyását követõen a miniszter hagyja jóvá az önálló elõ-
irányzattal gazdálkodó szervezeti egységek részére törté-
nõ elõirányzat-felosztást. Év közben a szervezeti egységek
közötti elõirányzat-módosítási jogkört az igazgatási szak-
államtitkár gyakorolja.

2.2.11. Amennyiben a fejezet felügyeletét ellátó szerv
év közben a fejezeti kezelésû elõirányzatokhoz kapcsoló-
dóan nem tervezett, eseti bevételhez jut (pl. adomány, se-
gély, közérdekû kötelezettségvállalás), a költségvetési tör-
vényben jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatait saját
hatáskörben növelheti, de az eseti bevétel rendeltetésének
megfelelõen új elõirányzatot is megállapíthat.

2.2.12 Az igazgatási szakállamtitkár hagyja jóvá, illetve
engedélyezi:

a) a pénzügyminiszter által jóváhagyott, kötelezettség-
vállalással terhelt elõirányzatok szervezeti egységek kö-
zötti felosztását;

b) a jóváhagyott bevételi elõirányzaton belül a többlet-
bevételre vonatkozó elõirányzat-módosítást.

III. Fejezet

A kötelezettségvállalás rendje

3.1.

A kötelezettségvállalásra jogosultak

3.1.1. A Külügyminisztérium nevében (elõzetes) köte-
lezettségvállalásra jogosult:

a) a miniszter, az államtitkár, valamint az igazgatási
szakállamtitkár átfogó jogkörrel, értékhatár nélkül;

b) a szakállamtitkár (ide nem értve az igazgatási szakál-
lamtitkárt) ügyrendileg feladatkörébe tartozóan, 50 millió
(ötvenmillió) forintig;

c) a miniszter által jóváhagyott önálló költségvetési
(rész) elõirányzattal rendelkezõ szervezeti egységek veze-
tõje, vagy azok helyettese ügyrendileg a szervezeti egység
feladatkörébe tartozóan, 10 millió (tízmillió) forintig;

d) külképviseleti mikroprojekt támogatására elkülöní-
tett elõirányzatból a szakmai szervezeti egység vezetõje,
vagy a külképviselet részére átadott elõirányzatokból a
külképviselet vezetõje értékhatár nélkül.

3.1.2. A 3.1.1. pontban meghatározottak nem vonatkoz-
nak azokra a kötelezettségvállalásokra, melyek esetében
jogszabály, vagy miniszteri utasítás az adott költségvetési
elõirányzatra vonatkozóan a kötelezettségvállalási jogo-
sultságot nem az ügyrendileg felelõs szervezeti egység ve-
zetõjéhez telepíti (pl. kiküldetés, bérgazdálkodás).

3.1.3. A 3.1.1. b) és c) pontban meghatározott személye-
ket az államtitkár, vagy – közvetlen irányítása tartozó sze-
mélyeket – a külügyminiszter írásban bízza meg a jelen
utasítás 1. számú mellékletét képezõ „Megbízás kötele-
zettségvállalásra” címû dokumentum alkalmazásával.

3.1.4. A kötelezettségvállalás dokumentumának módosí-
tása esetén a kötelezettségvállaló személye nem lehet ala-
csonyabb beosztású, mint az eredeti kötelezettségvállaló.

3.2.

Az értékhatár megállapításakor irányadó
becsült érték

3.2.1. Az elõzetes kötelezettségvállalás, valamint a kö-
telezettségvállalás becsült értékénél – eltérõen a közbe-
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szerzés, egyéb beszerzés értékének megállapításától – az
általános forgalmi adóval, vagy más adóval, adójellegû fi-
zetési kötelezettséggel terhelt, bruttó értéket kell figye-
lembe venni.

3.2.2. A becsült érték a havi ellenszolgáltatás negyven-
nyolcszorosa olyan határozatlan idõre, négy évnél hosz-
szabb idõre kötött szerzõdés, megállapodás esetében,
melynek tárgya

a) dolog használatára, illetõleg hasznosítására vonat-
kozó jognak a megszerzése (pl. bérleti szerzõdés), vagy

b) szolgáltatás.

3.2.3. A négy évnél nem hosszabb határozott idõtartam-
ra kötött szerzõdések esetében a becsült érték a szerzõdés
idõtartama alatti ellenszolgáltatás értéke.

3.2.4. Keretmegállapodás, vagy keretszerzõdés becsült
értéke az annak alapján az adott idõszakban kötendõ egye-
di szerzõdések, leadandó megrendelések becsült legmaga-
sabb összértéke.

3.2.5. A becsült érték megállapításakor minden lehetsé-
ges ellenszolgáltatást (például tartalékkeret, biztosítási díj,
járulékos költségek) figyelembe kell venni.

3.2.6. A kötelezettségvállalás dokumentumának módo-
sítása esetén a becsült érték megállapítása, a teljes, azaz a
módosított kötelezettségvállalás alapján történik.

3.3.

A kötelezettségvállalás dokumentuma tervezetének
véleményezése, nyilvántartása

3.3.1. Az elõzetes kötelezettségvállalás, valamint a kö-
telezettségvállalás dokumentumának tervezetét az elõze-
tes kötelezettségvállalás, továbbá a kötelezettségvállalás
tervezett idõpontja elõtt valamennyi kapcsolódó doku-
mentum rendelkezésre bocsátása mellett véleményezésre
meg kell küldeni:

a) a kötelezettségvállalónak;
b) a pénzügyi ellenjegyzõnek;
c) a Koordinációs és Jogi Fõosztálynak;
d) az 1.3.11. esetben az igazgatási szakállamtitkár ré-

szére.

3.3.2. Az elõzetes kötelezettségvállalás, valamint a kö-
telezettségvállalás dokumentuma tervezetének vélemé-
nyezésére legalább 8 munkanapot – sürgõs esetben 3 mun-
kanapot – kell biztosítani a véleményezésre jogosultnak.

3.3.3. Sürgõs esetben az elõzetes kötelezettségvállalás,
valamint a kötelezettségvállalás dokumentumának terve-
zetét egyidejûleg kell megküldeni a véleményezésre jogo-
sultaknak.

3.3.4. A tartós, folyamatos kifizetést igénylõ elõzetes
kötelezettségvállalás, valamint a kötelezettségvállalás do-
kumentumának egy-egy példányát nyilvántartás végett,
aláírást követõen meg kell küldeni a GF, valamint – a ma-
gyar jog szerint létrejött kötelezettségvállalásokat – a
Koordinációs és Jogi Fõosztály részére.

3.3.5. Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentu-
ma visszaigazolt megrendelés, kinevezésrõl, kirendelésrõl
szóló okirat, azt véleményezésre, ellenjegyzésre, nyilván-
tartásra nem kell megküldeni a Koordinációs és Jogi Fõ-
osztálynak, ugyanakkor különös körültekintéssel kell el-
járni a közbeszerzési jogszabályok betartása érdekében
(ellenszolgáltatás becsült értéke, összeszámítási szabály).

3.4.

A kötelezettségvállalás eljárási szabályai

3.4.1. A kötelezettségvállalásnak minden esetben írás-
ban kell történnie. Nem szükséges írásbeli kötelezettség-
vállalás a gazdasági eseményenként 50 000 (ötvenezer) fo-
rintot el nem érõ kifizetések esetén. Az ilyen kötelezett-
ségvállalás rendjét és nyilvántartási formáját a keretgazda
szervezeti egység belsõ szabályzatban köteles rögzíteni.

3.4.2. A szerzõdésnek, megállapodásnak, megrendelés-
nek az általános adatokon, feltételeken túlmenõen tartal-
maznia kell:

a) a szakmai, mûszaki teljesítés idõpontját, melyet
tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás
esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés
határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik, vala-
mint kivéve a 2.1.7. pontot – nem haladhatja meg a tárgy-
évet követõ év június 30-át,

b) a kifizetendõ összeget,
c) az összeg kifizetésének idõpontját, a következõ

év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek eseté-
ben évenkénti ütemezésben.

3.4.3. Az elõzetes kötelezettségvállalás, illetve a kötele-
zettségvállalás tárgya nem lehet a Külügyminisztérium
által történõ:

a) pénzkölcsön (hitel) felvétele;
b) kezességvállalás;
c) értékpapír-vásárlás;
d) váltókibocsátás, váltóelfogadás;
e) kötvénykibocsátás;
f) pénzügyi lízing;
g) faktoring.

3.4.4. A kötelezettségvállalás dokumentumát – idegen
nyelvû szöveg esetén magyar fordításban is – öt eredeti
példányban kell elkészíteni. A rendelkezés nem vonatko-
zik arra az esetre, ha a kötelezettségvállalás dokumentuma
írásban visszaigazolt írásbeli megrendelés.

3.5.

Különleges eljárások

3.5.1. A nemzetközi tagdíjak kifizetésérõl miniszteri
utasítás rendelkezik.
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3.5.2. A szervezeti egységek által kezdeményezett be-
szerzések lebonyolítása során a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), a központosított közbe-
szerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szerve-
zet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet és az államtitkot vagy szolgálati titkot, ille-
tõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzé-
sek szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
az irányadó.

Ezen ügyekben hozott valamennyi döntésért, a lebonyo-
lítás szakszerûségéért és szabályszerûségéért a Külügymi-
nisztérium Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 25/2006.
KüM utasítás értelmében az érintett gazdálkodó szervezeti
egység vezetõje a felelõs. A közbeszerzési eljárás alá tar-
tozó „azonos tárgyú beszerzésekrõl” az államtitkár évente
kiadott ügyviteli rendelkezését kell irányadónak tekinteni.

3.5.3. A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések és szolgál-
tatások esetében a gazdálkodóegységek részérõl bejelenté-
si kötelezettség áll fenn. A közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását követõen – 3 munkanapon belül – a kötelezettségvál-
lalásokat egyedileg kell a GF részére jelenteni. A véglege-
sített adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár felé a GF
teljesíti.

3.5.4. A kiküldetés elrendelése (kötelezettségvállalás)
csak a kiküldetési rendelvény szabályos kitöltésével, köte-
lezettségvállalás pénzügyi ellenjegyeztetésével, majd ezt
követõen az arra jogosult állami vezetõ aláírásával történ-
het. E nélkül a GF Költségvetési és Pénzügyi Osztálya uta-
zási jegyeket nem rendelhet, útielõleget nem folyósíthat.
Az ideiglenes kiküldetésekrõl – a jelen KüM utasításban
nem rendezettek tekintetében – külön KüM utasítás ren-
delkezik.

3.6.

Kötelezettségvállalások nyilvántartása

3.6.1. A gazdálkodási és pénzügyi folyamatok nyomon
követhetõsége érdekében a gazdálkodóegységnek a kiadá-
si és bevételi elõirányzatairól, azok változásáról és fel-
használásáról, a kötelezettségvállalásokról naprakész nyil-
vántartást kell vezetnie alcímenként és kiemelt elõirányza-
tonként, elemi bontásban. A gazdálkodóegységek kötele-
zettségvállalásaikat és azok teljesítését a kijelölt pénzügyi
munkatársak részére biztosított hálózati számítógépes
alkalmazásban (pénzügyi és költségvetési nyilvántartó
rendszer – Manna) kötelesek nyilvántartani, illetve azok
aktuális állapotát rögzíteni, módosítani.

3.6.2. Az eredeti elõirányzatok rendszerbe (Manna) tör-
ténõ felvitele, módosítása, a kiemelt elõirányzatok közötti
esetleges átcsoportosítása – kivéve a kiemelt elõirányza-

ton belülit – a GF Költségvetési és Pénzügyi Osztályának
feladata.

3.6.3. A keretgazdáknak kötelezettségvállalásaikat a
rendszerbe (Manna) minden esetben haladéktalanul fel
kell vinniük. A kötelezettségvállalás dokumentumának
aláírása csak a Manna-rendszerbõl kinyomtatott elõirány-
zat egyeztetõ megléte esetén történhet meg.

3.6.4. Az egyes szervezeti egységeknek kiadási elõ-
irányzataik terhére vállalt, 25 millió forint feletti kötele-
zettségvállalásaikról és az azokban bekövetkezõ változá-
sokról a GF Költségvetési és Pénzügyi Osztályát minden
esetben, soron kívül tájékoztatniuk kell. Fejezeti kezelésû
elõirányzatoknál összeghatár nélkül kell eleget tenni a tá-
jékoztatási kötelezettségnek, amely a Manna-rendszerbe
történõ rögzítéssel automatikusan megtörténik.

3.6.5. Ennek alapján – jogszabályi kötelezettségére te-
kintettel – a kötelezettségvállalást a GF jelenti be a Ma-
gyar Államkincstár részére. Ennek hiányában a késõbbi ki-
fizetést a Magyar Államkincstár nem teljesíti. A bejelen-
tésnek tartalmaznia kell a kötelezettségvállalás tárgyát és
összegét, a vonatkozó ügyirat (szerzõdés, megrendelõ stb.)
számát és keltét, az érintett kiemelt elõirányzat megneve-
zését és a teljesítés (részteljesítések) legkorábbi várható
idõpontját. A kötelezettségvállalás módosításáról szóló
bejelentésnek tartalmaznia kell a kötelezettségvállalás ere-
deti és módosított összegét, valamint a kifizetés(ek) vár-
ható legkorábbi idõpontjának eredeti és módosított meg-
határozását.

3.6.6. Azon – jellemzõen kis költségvetésû és önálló
pénzügyi munkatárssal nem rendelkezõ – gazdálkodószer-
vezeti egységek részére, amelyeknek a rendszerhez nincs
hozzáférése, a GF Költségvetési és Pénzügyi Osztály vég-
zi el az adatok felvitelét, a megküldött dokumentumok
alapján. Ezen esetekben a szervezeti egységnek egyúttal
olyan saját nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a
kötelezettségvállalások és az elõirányzatok felhasználása
megfelelõen nyomon követhetõ.

IV. Fejezet

A kötelezettségvállalás ellenjegyzése

4.1.

Szakmai ellenjegyzés

4.1.1. Szakmai ellenjegyzésre a kötelezettségvállalásért
ügyrendileg felelõs szervezeti egység vezetõje, valamint
helyettese, vagy az általuk kijelölt ügyintézõ jogosult.

4.1.2. A szakmai ellenjegyzés az elõzetes kötelezettség-
vállalás, valamint a kötelezettségvállalás minden oldalá-
nak aláírásával történik.
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4.2.

Pénzügyi ellenjegyzés

4.2.1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére
jogosult:

a) az igazgatási szakállamtitkár értékhatár nélkül;
b) a kötelezettségvállalásért ügyrendileg felelõs szerve-

zeti egység kijelölt munkatársa 50 millió (ötvenmillió)
forintig;

c) a GF vezetõje a b) pontban megjelölt munkatárs hiá-
nyában, illetve akadályoztatása esetén, valamint 100 mil-
lió (százmillió) forintig. A mindenkor hatályos közbeszer-
zési törvény és a közbeszerzési törvénnyel összefüggõ jog-
szabályok hatálya alá tartozó beszerzések esetén 500 mil-
lió (ötszázmillió) forintig; a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó beszerzésre vonatkozóan értékhatártól
függetlenül;

d) a GF vezetõjének és helyettesének kötelezettségvál-
lalása esetén a GF Számviteli Osztály vezetõje, akadályoz-
tatása esetén a GF Bérgazdálkodási Osztályának vezetõje;

e) a kiküldetési rendelvények ellenjegyzésére elkülöní-
tett, önállóan kezelt utazási célú elõirányzat esetén a köte-
lezettségvállalásért ügyrendileg felelõs szervezeti egység
kijelölt munkatársa, egyéb esetekben a GF vezetõje, általá-
nos helyettese, a GF Számviteli Osztály vezetõje, vagy a
GF Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetõje (betartva
az összeférhetetlenségi szabályokat);

f) a GF Bérgazdálkodási Osztály által kezelt személyi
juttatások elõirányzat terhére történõ valamennyi kötele-
zettségvállalás esetén a GF Bérgazdálkodási Osztály veze-
tõje, amennyiben a kötelezettségvállaló a munkáltatói
jogkör gyakorlója;

g) Állami protokoll elõirányzat terhére történõ kötele-
zettségvállalásnál a Protokoll Fõosztály vezetõje, ameny-
nyiben a kötelezettségvállalásra a Köztársasági Elnök Hi-
vatala, vagy a Miniszterelnöki Kabinet felkérése alapján
kerül sor, az igazgatási szakállamtitkár jogosult;

h) a külképviseleti mikroprojektre jóváhagyott elõ-
irányzatnál belföldön történt kötelezettségvállalás esetén a
Pályáztatási Önálló Osztály (továbbiakban: PÖO) pénz-
ügyi referense, külképviseleti kötelezettségvállalásnál a
külképviselet gazdálkodási vezetõje/gazdasági felelõse;

i) a PÖO pénzügyi referense az önálló osztály közremû-
ködésével kezelt elõirányzatok tekintetében.

4.2.2. Az értékhatár kiszámításánál a jelen utasítás
III. fejezet 3.2. pontjában foglaltakat kell figyelembe
venni.

4.2.3. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak az ellen-
jegyzést megelõzõen meg kell gyõzõdnie arról, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le
nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ
kiadási elõirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt
vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,

b) elõirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés idõ-
pontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,

c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat.

4.2.4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel
meg a 4.2.3. pontban foglaltaknak, az ellenjegyzésre jogo-
sultnak errõl írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvál-
lalót, illetve az államtitkárt, vagy a minisztert. Ha az ál-
lamtitkár, vagy a miniszter a tájékoztatás ellenére írásban
ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzõt, az köteles az utasí-
tásnak eleget tenni.

4.2.5. Az igazgatási szakállamtitkár által a pénzügyi el-
lenjegyzésre feljogosított valamennyi személynek leg-
alább középfokú és emellett pénzügyi-számviteli képesíté-
sû dolgozónak kell lennie. A 4.2.1. pont b)–i) alpontja sze-
rinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosultat az igazgatási szak-
államtitkár írásban jelöli ki a jelen utasítás 2. számú mel-
lékletét képezõ „Megbízás kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzésére” dokumentum alkalmazásával.

4.2.6. A pénzügyi ellenjegyzést az aláíróoldal aláírásá-
val, valamint – az aláíróoldal kivételével – a kötelezettség-
vállalás dokumentuma valamennyi oldalának szignálásá-
val rögzíti az ellenjegyzõ.

4.3.

Jogi ellenjegyzés

4.3.1. A kötelezettségvállalás dokumentuma jogi ellen-
jegyzésérõl a Koordinációs és Jogi Fõosztály gondoskodik
az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelõen.

4.3.2. A jogi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás doku-
mentuma minden oldalának aláírásával történik, a mellék-
letek kivételével.

4.4.

Az ellenjegyzésre nyitva álló határidõ

Az ellenjegyzést 8 munkanap – sürgõs esetben 5 mun-
kanap – alatt kell elvégezni, illetõleg írásbeli indokolással
elutasítani.

V. Fejezet

A kiadások teljesítése

5.1.

A szakmai teljesítés igazolása

5.1.1. A kiadás teljesítésének (és a bevétel beszedésé-
nek) elrendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni, szak-
mailag igazolni kell azok:

a) jogosultságát;
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b) összegszerûségét;
c) a szerzõdés, megállapodás, megrendelés teljesítését.

5.1.2. A szakmai teljesítés igazolásának mindig írásban,
a bizonylaton, záradék formájában kell történnie.

5.1.3. A szakmai teljesítés igazolására jogosult a zára-
dékban foglaltakért fegyelmi és kártérítési felelõsséggel
tartozik.

5.1.4. A szakmai teljesítés igazolására jogosult szemé-
lyek körét kötelezettségvállalásért ügyrendileg felelõs
szervezeti egység vezetõje belsõ szabályzatban köteles
rögzíteni, és azt a GF Költségvetési és Pénzügyi Osztályá-
ra eljuttatni.

5.1.5. Külképviseleti mikroprojekt szakmai teljesítésé-
nek igazolására a külképviselet vezetõje jogosult.

5.1.6. Amennyiben a szakmai teljesítés igazolására a
másik fél szerzõdésszegése (különösen késedelem, hibás
teljesítés) miatt nem kerül sor, a szakmai teljesítés igazolá-
sára jogosult haladéktalanul köteles értesíteni a Koor-
dinációs és Jogi Fõosztályt és a GF-et.

5.2.

Az érvényesítés

5.2.1. A kiadás teljesítésének (és a bevétel beszedésé-
nek) elrendelése elõtt a szakmai teljesítésigazolás alapján
az érvényesítõnek ellenõriznie kell:

a) az összegszerûséget;
b) a fedezet meglétét; és azt, hogy
c) az elõírt alaki követelményeket betartották-e.

5.2.2. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelö-
lésen kívül – tartalmaznia kell a megállapított összeget és a
könyvviteli elszámolásra utaló fõkönyvi számlaszámot is.

5.2.3. Érvényesítésre az igazgatási szakállamtitkár által
írásban kijelölt, legalább középfokú iskolai végzettségû és
emellett pénzügyi-számviteli képesítésû dolgozó jogosult.
A kijelölésnek a jelen utasítás 3. számú mellékletét képezõ
„Megbízás érvényesítésre” címû dokumentum alkalmazá-
sával kell történnie.

5.2.4. Külképviseleti mikroprojekt elszámolásának,
számláinak érvényesítésére a külképviselet gazdálkodási
vezetõje/gazdasági felelõse jogosult.

5.3.

Utalványozás

5.3.1. A kiadás teljesítésének (a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának) elrendelésére csak a szabályszerûen
záradékolt és érvényesített okmány alapján kerülhet sor.

5.3.2. Utalványozásra a hivatalvezetõ, a külügyminisz-
ter által írásban, a jelen utasítás 4. számú mellékletét képe-

zõ „Megbízás utalványozásra” dokumentum alkalmazásá-
val írásban kijelölt következõ személyek jogosultak: a GF
vezetõje, általános helyettese, a GF Számviteli Osztály ve-
zetõje, a GF Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetõje és
a Bérgazdálkodási Osztály vezetõje (az összeférhetetlen-
ségi szabályok betartásával).

5.3.3. Utalványozni csak az érvényesített okmányra rá-
vezetett, illetve az e célra rendszeresített kincstári és házi-
pénztári nyomtatványokon, külön írásbeli rendelkezéssel
lehet.

5.3.4.Külképviseleti mikroprojekttel összefüggõ utal-
ványozásra a külképviselet vezetõje jogosult.

5.4.

Az utalvány pénzügyi ellenjegyzése

5.4.1. Az utalvány ellenjegyzésére a IV. Fejezet 2. pont-
ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az ellenjegy-
zésre jogosultnak meg kell gyõzõdnie arról, hogy a szak-
mai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

5.4.2. Az utalvány ellenjegyzésére az igazgatási szakál-
lamtitkár által írásban, a jelen utasítás 5. számú mellékletét
képezõ „Megbízás utalvány ellenjegyzésére” dokumen-
tum alkalmazásával kijelölt személy jogosult.

5.4.3. Külképviseleti mikroprojekttel összefüggõ utal-
ványozás ellenjegyzésére a külképviselet gazdálkodási ve-
zetõje/felelõse jogosult.

5.5.

A teljesítés igazolásánál és számlakifizetésnél
követendõ eljárás

5.5.1. A számla kifizetésének elõfeltétele a szabályos,
elõzetes, sorszámmal ellátott kötelezettségvállalás doku-
mentumának kiállítása. A számlához csatolni kell a kifize-
tés alapjául szolgáló kötelezettségvállaló dokumentum
másolatát (kivéve az 50 ezer Ft alattiakat). A GF csak a
„felszerelt” és záradékolt okmányok alapján teljesít kifize-
tést.

5.5.2. A pénzügyi teljesítéshez – az egységes eljárás ér-
dekében – utalványrendeletet kell kiállítani, amely szintén
a Manna pénzügyi nyilvántartó rendszer segítségével állít-
ható elõ.

5.5.3. A kifizetés kezdeményezése csak szabályosan ki-
állított, a Külügyminisztérium nevére és címére szóló ere-
deti számla, vagy ezzel egyenértékû, számlát helyettesítõ
okmány alapján történhet. A számla kötelezõ adattartalmát
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör-
vény 169. §-a, az adóigazgatási azonosításra alkalmasság
feltételeit pedig a számla, egyszerûsített számla és nyugta
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adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet határozza meg.

5.5.4. Ha a számla több számlázott tevékenységet tartal-
maz, és ezek más-más áfakulcshoz tartoznak, a számlát a
kibocsátónak meg kell bontatni. A számlának egyértel-
mûen tartalmaznia kell, hogy melyik áfakulcshoz milyen
összegû számlázott tevékenység tartozik.

5.5.5. A számla helyességét, szabályosságát, tartalmi és
számszaki vizsgálatát, valamint igazolását a gazdálkodó-
egység, illetve – a közremûködésével kezelt elõirányzatok
tekintetében – a PÖO köteles elvégezni. Az eredeti számla
csak ezután adható át kiegyenlítés céljából.

5.5.6. Raktárkészletek (irodaszer, gépkocsialkatrészek,
ajándéktárgyak, számítás-, sokszorosítás-, telefon-, biz-
tonságtechnikai alkatrészek stb.) beszerzése esetén a
számlához az anyagbevételezési jegy egy példányát is csa-
tolni kell.

5.5.7. Szabálytalanul kitöltött számlát, vagy helyettesítõ
okmányt a felelõs gazdálkodóegység, illetve a PÖO nem fo-
gadhat el. Ilyen esetben azt kísérõlevéllel vissza kell juttatni
a kibocsátóhoz, kérve annak korrekcióját. Javított, hiányo-
san kitöltött, vagy olvashatatlan adatokat tartalmazó, vala-
mint készpénzfizetésre kiállított, de utólag átutalásra kijaví-
tott számla nem fogadható el. A felsorolt tartalmi és alaki
követelmények hiánya esetén a kifizetést a GF nem teljesíti.
A teljesítésre benyújtott iratot hiánypótlás végett visszajut-
tatja az illetékes gazdálkodóegységhez, illetve a PÖO-hoz.

5.5.8. Annak érdekében, hogy a számla kiegyenlítése fi-
zetési határidõre megtörténjen, az igazolt alapbizonylatot
a legrövidebb idõn belül – az átutalási idõszükséglet miatt
legalább a lejárata elõtt 5 munkanappal – kell a GF Költ-
ségvetési és Pénzügyi Osztályra eljuttatni. Késedelmes fi-
zetés esetén az esetleg felmerülõ késedelmi kamat a
gazdálkodóegység költségvetését terheli.

A késedelmi kamat felmerülésekor minden esetben ki
kell vizsgálni a késedelem okát és felelõsét.

5.5.9. Fizetési határidõ lejárta után a kifizetésre benyúj-
tott számla esetén a késedelem okát indokolni kell.

VI. Fejezet

Összeférhetetlenségi szabályok

6.1. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, az utalvá-
nyozó és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre
vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

6.2. Az érvényesítõ személy nem lehet azonos a szak-
mai teljesítés igazolására jogosulttal, illetve a kötelezett-
ségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel.

6.3. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványo-
zási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy,
aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pontja], vagy maga javára látná el.

VII. Fejezet

Szellemi tevékenység szerzõdéssel, számla ellenében
történõ igénybevétele

7.1. A Külügyminisztérium csak abban az esetben köt-
het külsõ személlyel, szervezettel szellemi tevékenység el-
végzésére szerzõdést, ha arra az alapító okiratban, a kül-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 166/2006.
(VII. 28.) Korm. rendeletben, valamint a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban meghatározott szakmai feladata
ellátásához feltétlenül szükség van, és a feladat elvégzése
a Külügyminisztériumban megfelelõ képzettségû, illetve
különleges szakismerettel rendelkezõ saját dolgozó hiá-
nyában nem biztosítható.

7.2. A szerzõdéskötést megelõzõen meg kell vizsgálni,
hogy a tervezett szerzõdéskötés nem tartozik-e a Kbt.
vagy az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapve-
tõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy külön-
leges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos
szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet ha-
tálya alá.

7.3. Ha a szerzõdés tárgyát képezõ feladat szakképesí-
téshez, cégalapításhoz, vállalkozói igazolványhoz, hatósá-
gi engedélyhez kötött, a szerzõdéskötést megelõzõen meg
kell vizsgálni – cégkivonat, képesítési okirat, hatósági en-
gedély alapján –, hogy a szerzõdõ fél jogosult-e a szerzõ-
dés tárgyát képezõ tevékenység folytatására. Tudományos
fokozattal rendelkezõ személy esetében a szakképzettség
külön vizsgálata nem szükséges.

7.4. Szellemi tevékenység szerzõdéssel, számla ellené-
ben történõ igénybevételére a dologi kiadások között elkü-
lönítetten megtervezett összeg csak a személyi juttatások
egyidejû átcsoportosításával növelhetõ.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

8.1. Jelen utasítás a közzétételt követõ 5. munkanapon
lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Külügyminisz-
térium gazdálkodásának egyes kérdéseirõl szóló 3/2007.
KüM utasítás.

8.2. A gazdasági szervezet részét képezõ szervezeti
egységek ügyrendet készítenek 2009. március 1-jéig, ezt
követõen az elõirányzatok jóváhagyását követõen felül-
vizsgálják ügyrendjüket minden év március 31-ig. A gaz-
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dasági szervezet ügyrendje a részét képezõ gazdálkodó-
szervezetek ügyrendjeinek összessége.

8.3. A gazdasági szervezet részét képezõ szervezeti
egységek 2009. február 15-ig kötelesek ügyrendjüket jó-
váhagyásra bemutatni az igazgatási szakállamtitkárnak.
Az érintett szervezeti egységek kötelesek a gazdálkodási

feladatot ellátó, vagy ilyen jogosultságot gyakorló szemé-
lyek aláírásmintáját haladéktalanul leadni a GF Költségve-
tési és Pénzügyi Osztályán, mely felelõs azok nyilvántartá-
sáért.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter
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1. számú melléklet a 3/2009. (II. 6.) KüM utasításhoz

MEGBÍZÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

Alulírott, …………………………………………………………. államtitkár/külügyminiszter

m e g b í z o m

………………………………………………………… -át

szervezeti egység:

beosztás:

lakcím:

születési hely és idõ:

személyi igazolvány száma:

hogy az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (1) bekezdésében meghatá-

rozott kötelezettségvállalási jogosultságot

…………………………………………………………………………. elõirányzat tekintetében

…………………………………………. Ft (azaz …………………………………………………… forint) értékhatárig

gyakorolja.

Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Budapest, 200………………………………………
……………………………………………

államtitkár/ külügyminiszter

A megbízást elfogadom:

Budapest, 200………………………………………
……………………………………………

megbízott



2. számú melléklet a 3/2009. (II. 6.) KüM utasításhoz

MEGBÍZÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSÉRE

Alulírott, …………………………………….…igazgatási szakállamtitkár

m e g b í z o m

………………………………………………………… -át

szervezeti egység:

beosztás:

lakcím:

születési hely és idõ:

személyi igazolvány száma:

hogy az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (8)–(12) bekezdésében

meghatározott pénzügyi ellenjegyzési jogosultságot

…………………………………………………………………………. elõirányzat tekintetében

……………………………………………. Ft (azaz ……………………………………………….. forint) értékhatárig

gyakorolja.

Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Budapest, 200………………………………………

……………………………………
igazgatási szakállamtitkár

A megbízást elfogadom:

Budapest, 200………………………………………

…………………………………………
megbízott
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3. számú melléklet a 3/2009. (II. 6.) KüM utasításhoz

MEGBÍZÁS ÉRVÉNYESÍTÉSRE

Alulírott, …………………………………………………………. igazgatási szakállamtitkár

m e g b í z o m

………………………………………………………… -át

szervezeti egység:

beosztás:

lakcím:

születési hely és idõ:

személyi igazolvány száma:

hogy az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § (3)–(6) bekezdésében meg-

határozott kötelezettségvállalási jogosultságot

…………………………………………………………………………. elõirányzat tekintetében

……………………………………………. Ft (azaz ……………………………………………….. forint) értékhatárig

gyakorolja.

Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Budapest, 200………………………………………

………………………………………
igazgatási szakállamtitkár

A megbízást elfogadom:

Budapest, 200………………………………………

………………………………………………
megbízott
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4. számú melléklet a 3/2009. (II. 6.) KüM utasításhoz

MEGBÍZÁS UTALVÁNYOZÁSRA

Alulírott, …………………………………………………………. államtitkár/külügyminiszter

m e g b í z o m

………………………………………………………… -át

szervezeti egység:

beosztás:

lakcím:

születési hely és idõ:

személyi igazolvány száma:

hogy az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdésében meghatá-

rozott kötelezettségvállalási jogosultságot

…………………………………………………………………………. elõirányzat tekintetében

……………………………………………. Ft (azaz ……………………………………………….. forint) értékhatárig

gyakorolja.

Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Budapest, 200………………………………………

……………………………………
államtitkár/ külügyminiszter

A megbízást elfogadom:

Budapest, 200………………………………………

………………………………………………
megbízott
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5. számú melléklet a 3/2009. (II. 6.) KüM utasításhoz

MEGBÍZÁS UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSÉRE

Alulírott, ………………………………………………………….igazgatási szakállamtitkár

m e g b í z o m

………………………………………………………… -át

szervezeti egység:

beosztás:

lakcím:

születési hely és idõ:

személyi igazolvány száma:

hogy az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdésében meghatá-

rozott ellenjegyzési jogosultságot (utalvány ellenjegyzése)

…………………………………………………………………………. elõirányzat tekintetében

……………………………………………. Ft (azaz ……………………………………………….. forint) értékhatárig

gyakorolja.

Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Budapest, 200………………………………………

……………………………………
igazgatási szakállamtitkár

A megbízást elfogadom:

Budapest, 200………………………………………

………………………………………………
megbízott
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Az önkormányzati miniszter utasítása

Az önkormányzati miniszter
1/2009. (II. 6.) ÖM

utasítása
az Önkormányzati Minisztérium

2010. december 31-ig terjedõ idõszakra vonatkozó
Esélyegyenlõségi Tervének

végrehajtásáról

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-ának
(4) bekezdésében és a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény 70/A. §-ában foglaltakra figye-
lemmel, a munkáltató, valamint a Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete, az Országházi Dolgozók Ér-
dekképviseleti Szövetsége, az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek
Szakszervezete között az Önkormányzati Minisztérium
igazgatásában 2010. december 31-ig terjedõ hatállyal lét-
rejött Esélyegyenlõségi Tervben meghatározottak végre-
hajtása és a hátrányos helyzetû foglalkoztatottakat megil-
letõ kedvezmények igénybevételének biztosítása érde-
kében, az érdekképviseletekkel egyetértésben kiadom az
alábbi

utasítást:

1. Ezen utasítás hatálya az Önkormányzati Miniszté-
rium igazgatásának személyi állományára terjed ki.

2. Az ÖM 2010. december 31-ig terjedõ idõszakra elfo-
gadott Esélyegyenlõségi Tervében (a továbbiakban: ET)
meghatározottak megvalósulásának vizsgálata, a kedvez-
mények körének bõvítése céljából munkahelyi esély-
egyenlõségi bizottságot kell létrehozni, és javaslatot kell
tenni az ügyrendjére.

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

Határidõ: az utasítás hatálybalépését követõ egy hóna-
pon belül

3. Az ET-t minden foglalkoztatottal meg kell ismertetni,
amelynek megtörténtét a foglalkoztatottak az ET mellék-
letében meghatározott formátumú ûrlapon, aláírásukkal
kötelesek igazolni.

Felelõs: munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk
Határidõ: 2009. február 28. (a jelenleg foglalkoztatási

jogviszonyban állók vonatkozásában),
állományba vétel idõpontja (az újonnan foglalkoztatási

jogviszonyt létesítõk esetében)

4. Ki kell dolgozni a kedvezményekhez való hozzájutás
eljárási szabályait.

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

Határidõ: az utasítás hatálybalépését követõ 2 héten
belül

5. Az ET-t, a kedvezmények igénybevételéhez szüksé-
ges nyilatkozatokat, valamint a panasztételi ûrlapot az Ön-
kormányzati Minisztérium intranetes honlapján letölthetõ
formátumban meg kell jelentetni.

Felelõs: Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály
vezetõje

Határidõ: az utasítás hatálybalépését követõen azonnal

6. A kedvezmények igénybevételére jogosító nyilatko-
zatokat a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály ve-
zetõjéhez kell eljuttatni zárt borítékban.

Felelõs: munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk
Határidõ: 2009. február 28. (a jelenleg foglalkoztatási

jogviszonyban állók vonatkozásában),
állományba vétel idõpontját követõen haladéktalanul

(az újonnan foglalkoztatási jogviszonyt létesítõk esetében)

7. A kedvezmények igénybevételére jogosult foglalkoz-
tatottakról – a személyes adatok védelmérõl és a közérde-
kû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezéseinek megtartásával – nyilvántartást kell ve-
zetni. A nyilvántartásban szereplõ adatok csak az ET által
érintett idõszak utolsó napjáig kezelhetõk.

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

Határidõ: folyamatos

8. A munkaidõ-kedvezmények igénybevételének rendje:
a) A foglalkoztatottak az ET-ben meghatározott munka-

idõ-kedvezményeket 2009. március l-jétõl, a közvetlen
munkahelyi vezetõikkel egyeztetett idõpontban vehetik
igénybe.

b) A 40 év feletti, a fogyatékossággal élõ és/vagy meg-
változott munkaképességû foglalkoztatottak az egészség-
ügyi és betegségmegelõzõ célú munkaidõ-kedvezményt
(egyéni program esetén a munkáltatói jogkört gyakorló ve-
zetõvel egyeztetett idõpontban) vehetik igénybe (a ked-
vezmény részletekben is igénybe vehetõ).

Felelõs: Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje

munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk (a kedvezmény
igénybevételének nyilvántartásáért)
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9. Önkéntes adatszolgáltatás alapján szociális térképet
kell készíteni az ET 2. pontjában érintett foglalkoztatot-
takról.

Felelõs: Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály
vezetõje

Határidõ: 2009. április 30.

10. Ez az utasítás közzétételének napján lép hatályba, és
2010. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Az Önkormányzati Minisztérium
Esélyegyenlõségi Terve

a 2010. december 31-ig terjedõ idõszakra

Jelen Esélyegyenlõségi Terv az egyenlõ bánásmódról és
az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 63. §-ának (4) bekezdésében, valamint a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
70/A. §-ában meghatározottak alapján jött létre:

– egyrészrõl az Önkormányzati Minisztérium (a továb-
biakban: ÖM) mint munkáltató,

– másrészrõl, az ÖM Igazgatásában foglalkoztatási jog-
viszonyban állók (a továbbiakban: foglalkoztatottak) kép-
viseletében eljáró érdek-képviseleti szervek, a Belügyi és
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, az Országházi
Dolgozók Érdek-képviseleti Szövetsége, az Ifjúsági és
Sportminisztérium és a Minisztériumhoz Tartozó Költség-
vetési Szervek Szakszervezete (a továbbiakban: érdek-
képviseleti szervek)

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az egyenlõ bánás-
mód követelményének érvényesítése céljából minden
munkatárs számára, valamint a hátrányos helyzetû foglal-
koztatotti csoportok foglalkoztatási pozíciójának figye-
lemmel kísérése és javítása céljából.

I.

Általános célok, etikai elvek

1. A Felek rögzítik, hogy az Esélyegyenlõségi Terv nem
tartalmazza azokat a kedvezményeket, amelyek más jog-
szabályból, az állami irányítás egyéb jogi eszközébõl, il-
letve érdek-képviseleti szervvel kötött megállapodásból
következnek.

2. Az Esélyegyenlõségi Tervet aláíró Felek az egyenlõ
bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlõ-

ség elõsegítése érdekében kötelezettséget vállalnak arra,
hogy

a) a nõk,
b) a 40 évesnél idõsebb,
c) a roma,
d) a fogyatékossággal élõ,
e) a két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelõ,
f) a 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelõ,
g) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelõ,
h) vagy idõs szüleiket családjukban gondozó

foglalkoztatottak esélyegyenlõségének elõsegítése érde-
kében együttmûködnek az érintetteket támogató intézke-
dések meghozatalában.

3. Közösen keresik további kedvezmények bevezetésé-
nek és alkalmazásának lehetõségét, különösen a díjazás,
egyéb juttatások, a munkakörülmények javítása, az egész-
ségmegõrzés terén, figyelembe véve a gyermekneveléssel
és a szülõi szereppel kapcsolatosan felmerülõ terheket.

4. A munkáltató kötelezettséget vállal a foglalkoztatot-
tak hátrányos megkülönböztetésének megakadályozására,
ennek keretében elsõdlegesen a megelõzés eszközeit al-
kalmazza. Ez kiterjed a foglalkoztatási jogviszony kelet-
kezésére, annak tartama alatt az illetmények, a juttatások,
a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzõ eszközök és
módszerek meghatározására, az áthelyezésre, a foglalkoz-
tatási jogviszonyokkal kapcsolatos egyéb kérdésekre és a
jogviszony-megszüntetésre. Kiterjed a foglalkoztatottak
bárminemû, különösen az egyenlõ bánásmódról és az
esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 8. és 9. §-ában megfogalmazott diszkrimináció
eseteire. A Felek rögzítik, hogy ez alól kivételt képeznek a
foglalkoztatás jellegébõl vagy természetébõl egyértel-
mûen következõ, szükséges megkülönböztetés esetei.

5. A Felek rögzítik, hogy a megkülönböztetés tilalma,
az egyenlõ bánásmód elve nem alkalmas az összes esetle-
ges egyenlõtlenség megszüntetésére, amely a foglalkozta-
tottakat érheti foglalkoztatásuk során. Ezért a jelen Esély-
egyenlõségi Tervet aláíró Felek olyan pozitív, méltányos
és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elõse-
gítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását,
megõrzését.

6. A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja
a foglalkoztatottak emberi értékeit, méltóságát, egyedisé-
gét. A foglalkoztatottak és a saját érdekeit figyelembe
véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket és
-körülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ezeknek
az alapvetõ értékeknek a megõrzéséhez és megerõsíté-
séhez.
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II.

Helyzetfelmérés

(2008. december 10-ei állapot)

7. A munkáltatónál 376 fõ áll alkalmazásban, közülük
221 nõ (68,1%), 157 fõ 40 évnél idõsebb korú (46%), ezen
belül a nõk száma 94 fõ. Az eddigi ismeretek szerint 1 fõ
roma identitású. A 39 betöltött vezetõi státust 25 férfi és
14 nõ látja el. A fogyatékossággal élõ vagy megváltozott
munkaképességû dolgozók száma nem ismert. Az adatok

szerint a kisgyermekes (10 éven aluli gyermeket nevelõ)

foglalkoztatottak száma 45 fõ. A kisgyermekét egyedül ne-

velõ nõk és férfiak száma nem ismert. Gyesen, illetve gye-
den levõk száma 25 fõ.

8. A foglalkoztatottak közül 36 fõ határozott idõre kine-
vezett köztisztviselõ.

III.

Konkrét programok, intézkedések, új eljárásrendek
kialakítása a munkáltató vállalásai

az egyes célcsoportok esélyegyenlõségének biztosítása
érdekében

Az egyenlõ bánásmód betartása és az esélyegyenlõség

elõsegítése érdekében

a munkaügyi folyamatok szabályozása terén

9. A munkáltató kezdeményezi a munkahelyi esély-
egyenlõségi bizottság megalakítását, amely évente meg-
vizsgálja az Esélyegyenlõségi Terv megvalósulását, javas-
latot tesz a kedvezmények körének kibõvítésére. A bizott-
ság a munkáltató és az érdekképviseletek által – egyenlõ
arányban – javasolt tagokból áll fel. A bizottság évente
legalább egyszer ülésezik, munkáját a munkáltató által ki-
nevezett esélyegyenlõségi referens segíti.

10. Az esélyegyenlõségi referens a Civilkapcsolati és
Esélyegyenlõségi Osztály vezetõje által megbízott sze-
mély.

11. A referens feladata:
a) az Esélyegyenlõségi Terv teljesülésének vizsgálata,

melyrõl 2010. december 1-jéig beszámolót készít, és azt a
szolgálati út betartásával felterjeszti a munkáltatóhoz,

b) a következõ idõszakra vonatkozó Esélyegyenlõségi
Terv elõkészítése, annak a munkáltatóval és az érdek-kép-
viseleti szervekkel való egyeztetése. Az egyeztetett javas-
lat benyújtási határideje: 2010. december 20.

12. A referens – a hátrányos helyzetû foglalkoztatotti
csoportok szociális ügyeinek nyomon követése céljából –
meghívottként részt vesz a szociális bizottság ülésein.

A foglalkoztatottak számára biztosított kedvezmények

kiterjesztése

13. A foglalkoztatottak számára biztosított kedvezmé-
nyek kiterjesztése céljából a munkáltató az állásra kiírt pá-
lyázatok megfogalmazásakor, a foglalkoztatottak kivá-
lasztásánál és a napi munkavégzés során kor, nem, nemze-
tiség, etnikai hovatartozás, családi és egészségi állapot stb.
szempontjából nem tesz különbséget. Ennek érdekében a
pályázatok megszövegezése során kikéri az esélyegyenlõ-
ségi referens véleményét.

14. A munkáltató a tárca vezetõi utánpótlásánál elsõsor-
ban a tárca belsõ forrásaira épít. A foglalkoztatottak kivá-
lasztása során a hangsúlyt az adott munkakörhöz szüksé-
ges képesítéseken túl a készségekre, képességekre, jártas-
ságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásá-
nál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szak-
mai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló
megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figye-
lembevételét.

15. Az éves képzési terv szerint meghirdetett képzések
elbírálásánál a 40 év feletti munkavállalók elõnyt élveznek
az olyan végzettségek megszerzésében, amelyek a fiata-
labb generációknál már alapképzettségnek számítanak
(ECDL, internet, nyelvtanfolyam stb.). A tanfolyamokon
való részvételt a munkáltató felajánlja a gyesen, illetve
gyeden levõknek készségeik, tudásuk szinten tartása érde-
kében a gyermekgondozás ideje alatt.

16. A munkáltató törekszik az azonos végzettséggel,
azonos munkakört, azonos színvonalon ellátók bérezési
rendszerében elõforduló hátrányos eltérítések megszünte-
tésére (ügykezelõ, ügyintézõ).

17. A kedvezmények kihasználhatósága érdekében az
átlagosnál fokozottabb családi kötelezettségekkel terhelt
és/vagy a fogyatékossággal élõ, illetve megváltozott mun-
kaképességû foglalkoztatottakról a munkáltató nyilvántar-
tást vezet. A nyilvántartásban kizárólag olyan, a foglalkoz-
tatottak által önkéntes alapon szolgáltatott adatok szere-
pelhetnek, amelyek vonatkozásában a foglalkoztatottak
kifejezett írásbeli hozzájárulásukat adják a szolgáltatott
adatok kezeléséhez. A nyilvántartásban szereplõ különle-
ges személyes adatok csak a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény rendelkezései szerint és jelen Esélyegyen-
lõségi Terv által érintett idõszak utolsó napjáig kezel-
hetõek.
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18. A munkáltató az alábbi, önkéntesen tett foglalkozta-
totti nyilatkozatok tartalmát kezeli a nyilvántartásban:

a) nyilatkozat 10 éven aluli, valamint a 18. életévét be
nem töltött, középiskolai tanulmányait nappali tagozaton
folytató gyermekek számáról,

b) nyilatkozat fogyatékos gyermek nevelésérõl,
c) nyilatkozat beteg gyermek vagy beteg szülõ gondozá-

sáról,
d) nyilatkozat legalább 50%-os fogyatékosságról, meg-

változott munkaképességrõl.

A családi és munkahelyi kötelezettségek

összehangolása

19. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehan-
golása céljából a munkáltató havi 4 óra munkaidõ-kedvez-
ményt biztosít a kettõ vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelõ, vagy legalább egy 10 éven aluli gyermeket egye-
dül nevelõ foglalkoztatottak számára, a fogyatékos gyer-
meket nevelõk számára, valamint a beteg gyermeket vagy
beteg szülõt gondozó foglalkoztatottak részére. A kedvez-
mény igénybevétele nem akadályozhatja a foglalkoztatott
munkaköri feladatainak ellátását. A kedvezményezettek
köre minden esetben az aktuális létszámot jelenti. A mun-
kaidõ-kedvezmény igénybevételét a szervezeti egység
esélyegyenlõségi koordinátora tartja nyilván. (A Felek
rögzítik, hogy a munkaidõ-kedvezmény nem vonható
össze.)

20. A munkáltató a munkavállaló szabadságát nem ter-
helõ, fizetett szabadnapot biztosít a rendkívüli és gyerme-
kekkel kapcsolatos családi események (pl. gyermekszüle-
tés, gyermek ballagása, baleset, haláleset) esetére.

21. A tárca feladatkörébe tartozó témákban a munkálta-
tó biztosítja a foglalkoztatottak gyermekei számára szak-
mai gyakorlat, diplomamunka-konzultáció lehetõségét,
melyben a Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály
vezetõje nyújt segítséget A kedvezményezettek köre a
gyermekes foglalkoztatottakra terjed ki.

22. A munkáltató a gyermekes foglalkoztatottak mun-
kaidõ-beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozási
és oktatási intézmények nyitva tartását, és amennyiben
ezen idõszakon túli munkavégzést rendel el, a foglalkozta-
tottat legalább 24 órával elõbb tájékoztatja. A kedvezmé-
nyezettek köre a gyermekes foglalkoztatottakra terjed ki.

23. A 14 éven aluli gyermeket nevelõ foglalkoztatottak
rendes évi szabadságának kiadása során a munkáltató, le-
hetõségeihez mérten, figyelembe veszi a gyermekgondo-
zási és oktatási intézmények mûködése során elrendelt
szünetek idejét.

24. A két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelõ
szülõ számára a munkáltató – ha a munkakör azt lehetõvé
teszi – lehetõséget biztosít rugalmas munkaidõ igénybevé-
telére.

25. A gyeden és gyesen lévõ szülõvel a munkáltató a
gyermekgondozás ideje alatt is tartja a kapcsolatot, kis-
gyermekével együtt meghívja a tárca gyermek- illetve csa-
ládi rendezvényeire (gyermeknap, Télapó-ünnepség stb.)
Segíti a gyedrõl és gyesrõl visszatérõ foglalkoztatottak
munkahelyi beilleszkedését, igény esetén részmunkaidõs
foglalkoztatást vagy – amennyiben azt a munkakör jellege
lehetõvé teszi – a távmunka lehetõségét biztosítja szá-
mukra.

26. A közvetlen munkáltató a munkaszüneti napok kö-
rüli munkarend (ügyelet) kialakítása során figyelemmel
van arra, hogy ne kiskorú gyermeket nevelõ foglalkozta-
tottat jelöljön ki a munkavégzésre.

A munkakörülmények javítása

27. A munkakörülmények javítására, különös tekintet-
tel a 40 éven felüli, a fogyatékossággal élõ és megváltozott
munkaképességû dolgozók helyzetének jobbítására a
munkáltató az elõzetes képzéshez, betanuláshoz kötött
munkakörök betöltésénél a 40 év felettiek pályázatát nem
utasítja el kizárólag arra hivatkozva, hogy a képzés és a be-
tanítás a korukból következõen már nem kifizetõdõ befek-
tetés.

28. A munkáltató a 40 év feletti dolgozóknak, valamint
a 40 év alatti megváltozott munkaképességû és fogyaté-
kossággal élõ foglalkoztatottak részére havi 4 óra egész-
ségügyi és betegségmegelõzési célú munkaidõ-kedvez-
ményt biztosít. A munkaidõ-kedvezmény igénybevétele
nem akadályozhatja a foglalkoztatott munkaköri feladatai-
nak ellátását. A munkaidõ-kedvezmény igénybevételét a
szervezeti egység esélyegyenlõségi koordinátora tartja
nyilván. (A Felek rögzítik, hogy a munkaidõ-kedvezmény
nem vonható össze.)

29. A munkáltató az ülõ, mozgásszegény munkaköröket
figyelembe véve rendszeres és juttatásként adott sportolási
lehetõséget szervez (torna a székházban, úszás, kondite-
rem stb. az ORFK RSZKK-val kötött megállapodás szerint
a IX. kerület, Vágóhíd utca 11–13. szám alatti objektum-
ban).

30. A munkáltató vállalja, hogy a foglalkoztatottak élet-
korát, megbetegedéseit figyelembe véve, illetve a nép-
egészségügyi adatokkal egyeztetve, hangsúlyozott figyel-
met fordít a szív- és érrendszeri, a daganatos és mozgás-
szervi megbetegedések megelõzésére. Ennek érdekében
– a foglalkoztatottak egészségügyi állapotára tekintettel –
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a munkáltató a Népegészségügyi Programban meghatáro-
zott szûréseket és tanácsadásokat szervez, a 33/1998. évi
NM rendelet alapján, éves rendszerességgel munkaköri al-
kalmassági vizsgálatot végeztet el.

31. A munkáltató engedélyezi, hogy a krónikus betegsé-
gekben szenvedõ, rendszeres kezelés alatt álló foglalkoz-
tatottak a kezelést – amennyiben ez írásbeli szakorvosi
ajánlás vagy vélemény alapján indokolt – a munkaidõ egy
részében is igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevé-
tele nem akadályozhatja a foglalkoztatott munkaköri fel-
adatainak ellátását.

32. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltéte-
leinek megteremtése érdekében a munkáltató a munkahe-
lyi körülményeket stratégiai tervezéssel, állandó kontrol-
lal, fejlesztéssel jobbá és a minõségbiztosítás alapszabálya
szerint ellenõrzöttebbé teszi.

33. A munkáltató az önként jelentkezõket elsõsegély-
nyújtás tanfolyamra iskolázza be, hogy bármilyen vész-
helyzet esetén minden szervezeti egységben elérhetõ kö-
zelségben legyen életmentésben, egyéb egészségügyi ellá-
tásban jártas munkatárs.

A nyugdíjaskorba való átmenet megkönnyítése

34. A nyugdíjaskorba való átmenet megkönnyítése ér-
dekében a munkáltató a Humánerõforrás és Civilkapcso-
lati Fõosztály közremûködésével az érintett foglalkozta-
tottak számára egyénre szabottan tájékoztatást ad a nyug-
díjba vonulási lehetõségekkel kapcsolatban.

35. A munkáltató a nyugdíj elõtt álló foglalkoztatottak
szakmai képességét és tapasztalatát maximálisan felhasz-
nálja a pályakezdõ munkavállalók betanítására.

36. A munkáltató a nyugdíj elõtt álló foglalkoztatottak
munkaidejét azok beleegyezése nélkül nem csökkenti.
A kedvezményezettek köre az adott állománycsoportra
vonatkozó nyugdíjkorhatárnál legfeljebb 5 évvel fiatalabb
foglalkoztatottakra terjed ki.

37. A munkáltató a korengedményes nyugdíjazásnak az
egyénre és a munkáltatóra gyakorolt hatását annak alkal-
mazása elõtt megvizsgálja.

IV.

Panasztétel biztosítása

38. Az egyenlõ bánásmód megsértése, zaklatás, jogelle-
nes elkülönítés, megtorlás elõfordulása esetén a foglalkoz-
tatott az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-

mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben részére
biztosított eljárások megindítását megelõzõen a munkahe-
lyi esélyegyenlõségi bizottság tevékenységében részt vevõ
érdek-képviseleti szervezethez vagy az esélyegyenlõségi
referenshez fordulhat. Az érdekképviselet és az esély-
egyenlõségi referens kölcsönösen tájékoztatják egymást
(a foglalkoztatottak nagyobb csoportját érintõ ügyekben
valamennyi érdekképviseletet) a beérkezett panaszról és
kialakítják saját vagy közös álláspontjukat az üggyel kap-
csolatosan. A Felek rögzítik, hogy a panasztétel nem kor-
látozza a foglalkoztatottat abban, hogy a rendelkezésére
álló törvényes eszközök igénybevételével az ügyet jogi út-
ra terelje.

39. Az érdekképviselet, illetve az esélyegyenlõségi re-
ferens a panaszt – ha az ügy jellege lehetõvé teszi – anonim
módon, mind az érdekképviselet, mind az esélyegyenlõsé-
gi referens véleményével vagy közös álláspontjukkal
együtt, a panasz megtételétõl számított 2 munkanapon be-
lül a tárca Közszolgálati Szabályzatában megjelölt mun-
káltató elé tárja. A munkáltató az ügy megoldása érdeké-
ben köteles a kivizsgálásról haladéktalanul intézkedni.

40. A vizsgálatot a munkáltató által kijelölt szervezeti
egység folytatja le, maximum 7 munkanapon belül. A kije-
lölt szervezeti egység a vizsgálat eredményérõl tájékoztat-
ja a munkáltatót. A munkáltató az eredményrõl haladékta-
lanul, írásban tájékoztatja a panaszost és a munkahelyi
esélyegyenlõségi bizottságot. Amennyiben a munkáltató a
panasz alapját képezõ intézkedés megtételéhez a vizsgálat
eredményének ismeretében is ragaszkodik, és ezt a foglal-
koztatott sérelmezi, a munkáltató az intézkedést nem foga-
natosíthatja a panasznak a munkáltatóhoz való benyújtásá-
tól számítva legfeljebb 12 munkanapig.

41. Amennyiben a panasz nem a munkáltató intézkedé-
se ellen irányul, és a kivizsgálás megerõsíti a foglalkozta-
tott által kifogásolt jelenség meglétét (zaklatás, emberi
méltóság megsértése stb.), a munkáltató haladéktalanul
köteles intézkedni a jelenség megszüntetése érdekében.
Amennyiben a résztvevõk nem tudnak megegyezni, köz-
vetítõt vonhatnak be az eljárásba. Az eljárás eredményérõl
a foglalkoztatottat tájékoztatni kell.

42. Az érdekképviseletek tájékoztatják az esetekrõl a
Szakszervezetek Érdekegyeztetõ Fórumát.

V.

Záró rendelkezések

43. Az Esélyegyenlõségi Tervben rögzített kedvezmé-
nyek körét a munkáltató az érdek-képviseleti szervekkel
egyeztetve folyamatosan bõvítheti.

1260 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/5. szám



44. A foglalkoztatottaknak az Esélyegyenlõségi Terv
mellékletét képezõ ûrlapon kell nyilatkozniuk, hogy az
Esélyegyenlõségi Tervben foglaltakat megismerték.

45. A Felek megállapodnak abban, hogy a munkáltató
jelen Esélyegyenlõségi Terv aláírását követõen haladékta-
lanul gondoskodik annak az Önkormányzati Minisztérium
intranetes honlapján történõ megjelentetésérõl.

46. A Felek rögzítik, hogy a következõ idõszakra szóló
esélyegyenlõségi terv elfogadási határideje 2010. decem-
ber 31.

Jelen, a munkahelyi esélyegyenlõség biztosítása érde-
kében létrejött Esélyegyenlõségi Tervet a Felek képviselõi
elolvasták, annak rendelkezéseit közösen értelmezték, és

mint akaratukkal mindenben megegyezõt jóváhagyólag
aláírják.

Aláírások

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Dr. Bárdos Judit s. k.,
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete fõtitkára

Dr. Latkóczy Antal s. k.,
Országházi Dolgozók Érdek-képviseleti Szövetsége elnöke

Dr. Gazsik Lajos s. k.,
ISM és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek Szakszervezete

elnöke
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1. melléklet az 1/2009. (II. 6.) ÖM utasításhoz

Nyilatkozat az eltartott gyermekek számáról

……………………………………………………………………………………
Foglalkoztatott neve

……………………………………………………………………………………
Adószáma

……………………………………………………………………………………
Gyermek neve

……………………………………………………………………………………
Születési ideje

……………………………………………………………………………………
Gyermek neve

……………………………………………………………………………………
Születési ideje

Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem:
igen nem

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:

…………………………………………
foglalkoztatott aláírása



2. melléklet az 1/2009. (II. 6.) ÖM utasításhoz

Nyilatkozat tartósan beteg szülõ ápolásáról

……………………………………………………………………………………
Munkahely megnevezése

……………………………………………………………………………………
Foglalkoztatott neve

……………………………………………………………………………………
Adószáma

……………………………………………………………………………………
Szülõ neve

……………………………………………………………………………………
Születési ideje

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:
………………………………………

foglalkoztatott aláírása

3. melléklet az 1/2009. (II. 6.) ÖM utasításhoz

Nyilatkozat legalább 50%-os fogyatékosságról, megváltozott munkaképességrõl

……………………………………………………………………………………
Munkahely megnevezése

……………………………………………………………………………………
Foglalkoztatott neve

……………………………………………………………………………………
Adószáma

……………………………………………………………………………………
Fogyatékosság mértéke, megnevezése

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:
……………………………………

foglalkoztatott aláírása
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4. melléklet az 1/2009. (II. 6.) ÖM utasításhoz

Nyilatkozat tartósan beteg vagy fogyatékossággal élõ gyermek nevelésérõl

……………………………………………………………………………………
Munkahely megnevezése

……………………………………………………………………………………
Foglalkoztatott neve

……………………………………………………………………………………
Adószáma

……………………………………………………………………………………
Gyermek neve

……………………………………………………………………………………
Születési ideje

……………………………………………………………………………………
Gyermek neve

……………………………………………………………………………………
Születési ideje

Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem:
igen nem

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:
……………………………………

foglalkoztatott aláírása

5. melléklet az 1/2009. (II. 6.) ÖM utasításhoz

Esélyegyenlõséggel és egyenlõ bánásmóddal kapcsolatos panasztételi ûrlap

Munkáltató neve, címe

Érdek-képviseleti szervezet (ahova a panasz érkezett)
vagy az esélyegyenlõségi referens neve

A panasztétel dátuma

A panasz rövid leírása (az érdekképviselet tölti ki)

Az esélyegyenlõségi referens/bizottság véleménye,
javaslata

A véleményezés dátuma
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6. melléklet az 1/2009. (II. 6.) ÖM utasításhoz

Szervezet, szervezeti egység neve: …………………………………………………………

Nyilatkozat

Alulírottak nyilatkozunk, és aláírásunkkal igazoljuk, hogy az ÖM Igazgatásának 2010. december 31-ig terjedõ idõ-
szakra vonatkozó Esélyegyenlõségi Tervét megismertük.

Sorszám
Nyilatkozó neve

(nyomtatott betûvel)
Dátum Nyilatkozattevõ aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Megbízott ügyintézõ neve, elérhetõsége:

………………………………………………………………………………………

Dátum, aláírása:

………………………………………………………………………………………
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_____________________________________
szervezeti egység

A 4 órás munkaidõ-kedvezmény igénybevétele a jogosultak által

Sorszám Név Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Megbízott ügyintézõ neve, elérhetõsége:

………………………………………………………………………………………

Dátum, aláírása:

………………………………………………………………………………………
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Az egészségügyi miniszter tájékoztatói

Az egészségügyi miniszter
1/2009. (II. 6.) EüM

tájékoztatója1

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának
alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztató módosításáról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren-
delet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabály-
könyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztatót e tájékoztató mellékletében foglaltak szerint módo-
sítom.

E tájékoztató mellékletében foglaltakat 2009. április 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet az 1/2009. (II. 6.) EüM tájékoztatóhoz

A Szabálykönyv II. fejezetében:

a)
„19215 Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata

A korai csecsemõkorú, illetve fejlõdésben elmaradt gyermekek kognitív mûködésére utaló viselkedésének vizsgá-

lata, a látási, hallási, figyelmi folyamatok alapján.

Elszámolási lehetõség: 0–10 éves korig”

szövegrészt követõen

„19216 Éberségi szint vizsgálata
Annak megállapítása, hogy a beteg jelen pszichés állapotában alkalmas-e aktivációs szintjét tekintve az alkalma-

zandó pszichológiai vizsgálatban való értékelhetõ részvételre.”

szövegrész hatályát veszti.

b)
„19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához

A viselkedés és affektusok szabályozási zavarainak vizsgálata, viselkedésterápia megalapozásához. (gyermekek-

nél a felnõttkörnyezet bevonása indokolt).”

szövegrészt követõen

„19218 Éberségi szint meghatározás fejlõdés-neurológiai vizsgálathoz
Az éberségi szint meghatározása feltétele a fejlõdés-neurológiai vizsgálatnak, mivel az újszülött/csecsemõ éber-

ségi szintje befolyásolja a magasabbrendû idegmûködést. Újszülöttek és csecsemõk esetén szükséges a

Prechtl-féle stádium (1–5) meghatározása mozgásvizsgálatot, valamint a látás- és hallásmagatartás-vizsgálatot

megelõzõen. A vizsgálatokat optimális esetben a Prechtl-féle 4. stádiumban javasolt végezni. Fejlõdésneuroló-

giában jártas orvos vagy szakpszichológus által végzett vizsgálat.

Elszámolási lehetõség: 0–18 hónapos korig”
szövegrésszel egészül ki.

1 A Szabálykönyv módosítását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az interneten közzéteszi.
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A Szabálykönyv IV. fejezetében:

a)

Oenokód Cs Oenonév 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
19215 Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata O O

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 Oenokód2
X 19215

szövegrészt követõen

Oenokód Cs Oenonév 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
19216 Éberségi szint vizsgálata O O O

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 Oenokód2
X O 19216

szövegrész hatályát veszti.

b)

Oenokód Cs Oenonév 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához O

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 Oenokód2
X 19217

szövegrészt követõen

Oenokód Cs Oenonév 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

19218
Éberségi szint meghatározás fejlõdés-neurológiai
vizsgálathoz

X O

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 Oenokód2
19218

szövegrésszel egészül ki.
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Az egészségügyi miniszter
2/2009. (II. 6.) EüM

tájékoztatója1

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz

kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren-
delet 3. számú mellékletében foglalt HBCs 5.0 verzió besorolásához kapcsolódó változásokat e tájékoztató mellékletei-

ben foglaltak szerint módosítom.

(1) E tájékoztató 1. számú mellékletében foglaltakat 2009. március 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni.

(2) E tájékoztató 2. számú mellékletében foglaltakat 2009. április 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 2/2009. (II. 6.) EüM tájékoztatóhoz

A HBCs besorolási kézikönyv IV/A. Besorolási táblázatok – aktív fekvõbeteg-ellátás részében:

**** Fõcsoport: 06 Emésztõrendszeri betegségek
**** 06 293D KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE !!!

2. számú melléklet a 2/2009. (II. 6.) EüM tájékoztatóhoz

A HBCs besorolási kézikönyv I. Általános ismertetõ részében:

K044.2 Újszülöttek kódolása

1. Újszülöttellátás minden olyan kórházi ellátás, amikor a kórházi felvétel ideje a születést követõ 28, illetve koraszü-
lött esetén 84 napon belül van.

2. Minden újszülöttkorban végzett ellátás esetén meg kell adni a testsúlyt grammban a felvételkori állapotnak megfe-
lelõen. Az elsõ ellátásnál a születési súlyt, azt követõen az adott felvétel idõpontjában elért súlyt kell beírni az adatlapra.

3. Az újszülöttek elsõ kórházi ellátása – függetlenül az ellátás tényleges idõtartamától – újszülött kórházi ellátásnak
számít, ahol a „3” típusú diagnózisban csak a P964 lehet.

3.a) A 37 hét gestatiós idõ elõtt születetteknél „4” vagy „5” típus jelzéssel fel kell tüntetni a gestációs idõre vonatkozó
BNO kódokat:

P0720 Extrém éretlenség
P0721 Extrém éretlenség (28 betöltött hétnél – 196 betöltött napnál – kevesebb gestációs idõ)
P0730 Egyéb koraszülött csecsemõ
P0731 Egyéb koraszülött csecsemõ, 29 betöltött hétnél (203 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0732 Egyéb koraszülött csecsemõ, 30 betöltött hétnél (210 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0733 Egyéb koraszülött csecsemõ, 31 betöltött hétnél (217 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0734 Egyéb koraszülött csecsemõ, 32 betöltött hétnél (224 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0735 Egyéb koraszülött csecsemõ, 33 betöltött hétnél (231 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0736 Egyéb koraszülött csecsemõ, 34 betöltött hétnél (238 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
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P0737 Egyéb koraszülött csecsemõ, 35 betöltött hétnél (245 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0738 Egyéb koraszülött csecsemõ 36 betöltött hétnél (252 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0739 Egyéb koraszülött csecsemõ 37 betöltött hétnél (259 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ

3.b) Alacsony születési súly esetén „4” vagy „5” típusú diagnózisként a következõ kódok valamelyikét – függetlenül a
gestációs idõtõl – kötelezõ megadni:

P0700 Extrém alacsony születési súly
P0711 Egyéb alacsony születési súly (1000–1499 g)
P0712 Egyéb alacsony születési súly (1500–1999 g)
P0713 Egyéb alacsony születési súly (2000–2499 g)

4. Az elsõ kórházi ellátást követõ kórházi ellátások során csak a mellékletek között található táblázatban megadott P,
Q és néhány H, R, S és U betûvel kezdõdõ BNO-t lehet fõdiagnózisként megadni. A „4” és „5” típusú diagnózisok között
szerepelhetnek a fentiektõl eltérõ betûvel kezdõdõ BNO-k is.

5. A koraszülöttek 84 napon belül elkezdõdött, elsõ ellátást követõ minden további ellátásánál a helyes idõhatár ellen-
õrzéséhez az „1”, „4” és „5” típusú diagnózisként csak a következõ kódok valamelyikét lehet megadni:

P0700 Extrém alacsony születési súly
P0710 Egyéb alacsony születési súly
P0711 Egyéb alacsony születési súly (1000–1499 g)
P0712 Egyéb alacsony születési súly (1500–1999 g)
P0713 Egyéb alacsony születési súly (2000–2499 g)
P0720 Extrém éretlenség
P0721 Extrém éretlenség (28 betöltött hétnél –196 betöltött napnál – kevesebb gestatiós idõ)
P0730 Egyéb koraszülött csecsemõ
P0731 Egyéb koraszülött csecsemõ, 29 betöltött hétnél (203 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0732 Egyéb koraszülött csecsemõ, 30 betöltött hétnél (210 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0733 Egyéb koraszülött csecsemõ, 31 betöltött hétnél (217 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0734 Egyéb koraszülött csecsemõ, 32 betöltött hétnél (224 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0735 Egyéb koraszülött csecsemõ, 33 betöltött hétnél (231 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0736 Egyéb koraszülött csecsemõ, 34 betöltött hétnél (238 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0737 Egyéb koraszülött csecsemõ, 35 betöltött hétnél (245 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0738 Egyéb koraszülött csecsemõ 36 betöltött hétnél (252 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P0739 Egyéb koraszülött csecsemõ 37 betöltött hétnél (259 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ
P5900 Koraszüléssel társult újszülöttkori sárgaság
P6120 Koraszülött anaemiája

6. Nem minden P betûvel kezdõdõ kód adható meg fõdiagnózisként az elsõ ellátást követõen sem (a függelékben meg-
határozott, fõdiagnózisként nem kódolható diagnózisok listájának megfelelõen).

7. Újszülöttek elsõ kórházi ellátásának kódolása
7.1. „3” típusjelû csak a „P964 A terhesség befejezõdése, magzat és újszülött” tétel lehet, ami az újszülött születéséhez

kapcsolódó elsõ ellátás megtörténtét jelzi.
7.2. Az újszülött egyéb állapotát jellemzõ diagnóziskódokat (szülési következmények, az anyai állapotból eredõ kö-

vetkezmények, veleszületett rendellenességek) szövõdmény vagy kísérõ betegség típusjellel ellátva kell kódolni.
7.3. „V” típusjelû Z38 kódokkal kell jelenteni az elsõ ellátó osztály által kitöltött adatlapon az újszülött elsõ kórházi

ellátásának tényét.

8. Az újszülött további kórházi ellátásai
8.1. A továbbhelyezés okával összefüggõ diagnóziskódokat és -típusokat kell kódolni. A nem normális gestációs idõ-

re született újszülötteknél kötelezõ megadni „1” „4” vagy „5” típusjelzéssel az erre utaló kódot [3.a) pont szerint].
8.2. A születés körülményeire vonatkozó „V” típusú Z betûs kódot nem kell megadni, annak hiánya jelzi, hogy máshol

született újszülött ellátására került sor.
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P0012 Egészséges újszülött elsõ ellátásának kódolása, ha a szülés kórházon kívül történt

Diagnózistípus Kód Megnevezés

1–3 P964 A terhesség befejezõdése, magzat vagy újszülött

V Z381 Újszülött, szülés kórházon kívül

9. RSV passzív immunizáció-Synagis adásával

Extrém éretlen újszülötteknél maximum egy oltási ciklus
a) BNO kód “1” (ha nem elsõ kórházi ellátás) vagy “4” vagy “5” típus jelzéssel (ha elsõ ellátás):
P0721 Extrém éretlen újszülött 28-dik befejezett gestációs idõ elõtt született újszülött és 1500 gramm alatti születési

testsúly
b) Elsõ oltás idõpontja nagyobb vagy egyenlõ, mint november 1.
c) Utolsó oltás idõpontja kisebb vagy egyenlõ, mint március 31.
d) Maximális oltás szám idényben: 5 oltás (oltás száma legalább 2 legyen)
e) Az elbocsátás elõtt legalább 2 héttel kell az elsõ és elbocsátáskor kell a második oltást beadni.
f) A március 31. után várható elbocsátáskor már nem lehet az oltást elkezdeni.

2 évnél fiatalabb gyermekeknek, akiknek haemodinamikailag jelentõs szívbetegségük van, a mûtétet megelõzõ idõ-
pontban.

A veleszületett szívhibában szenvedõ csecsemõk (CHD) részére a Synagis oltás adása kizárólag az Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Centrumában létrehozott Bizottság véleménye alapján történik. (91255 A
CHD súlyosságát elbíráló bizottság jogosultságot megállapító határozata.) Azok a csecsemõk, akinél a Bizottság indo-
koltnak tartja a passzív immunizáció bevezetését, életük második évében is részesülnek az immunizációban

a) Veleszületett szívbeteg csecsemõk: Q20, Q21, Q25, Q26 alábontott tételei
A BNO-kódok valamelyikét a kórházi ellátás esetén “1” vagy “3” vagy “4” vagy “5” típusú diagnózisként vagy a kú-

raszerû ellátás során “3” típusú diagnózisként kell jelölni.
b) Elsõ oltás idõpontja nagyobb vagy egyenlõ, mint november 1.
c) Utolsó oltás idõpontja kisebb vagy egyenlõ, mint március 31.
d) Maximális oltásszám idényben: 5 oltás (oltás száma legalább 2 legyen)
e) Az elbocsátás elõtt legalább 2 héttel kell az elsõ és elbocsátáskor kell a második oltást beadni
f) A március 31. után várható elbocsátáskor már nem lehet az oltást elkezdeni.
g) Az oltást utoljára 2 éves kor elõtt a fenti feltételek figyelembevételevel, vagy az alábbi mûtétek elõtt 2 héttel lehet

beadni.
33973 Insertio endoprothesis intravascularis p.angiogr.
53501 Zárt valvulotomia aorta billentyûn
53504 Zárt valvulotomia pulmonalis billentyûn
53521 Mechanikus mûbillentyû aorta pozícióba
53529 Ross mûtét / pulm.autograft aorta pozícióba/
53541 Valsalva aneurysma korrekció
53560 Septum defectus occluder behelyezése szívkatéterrel
53561 Pitvari septum korrekció, folttal
53562 Kamrai septum korrekció, folttal
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison
53569 Pulmonalis band
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel
53574 Botall ligatura
53575 Pitvari switch mûtét
53576 Aorticopulmonalis switch mûtét
53750 Szívátültetés
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53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
53829 Coarctatio aortae mûtéte /újszülött/
53862 V. cava ligatura
53900 Shunt, bal-jobb
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53926 Cavopulmonalis shunt-ök / Glenn, Fontan /
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan
87640 Extracorporalis membrán oxigenátor (ECMO) alkalmazása

(Az aláhúzás új szövegrész beépítését, az áthúzás törlést jelöl.)

A HBCs besorolási kézikönyv IV/A. Besorolási táblázatok – aktív fekvõbeteg-ellátás részében:

A “K0740 Occlusiós zavar k.m.n.” betegségkód a 100B, 110C és 1110 kódú HBCS-kbõl való törlése miatt tiltott
fõdiagnózis lett !

**** Fõcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései
**** 03 0880 Glandula parotis mûtétei

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 0890 Nyálmirigymûtétek, a glandula parotis kivételével

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 0900 Ajak-, szájpadhasadék mûtétei

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 091A Orrmelléküregek, a processus mastoideus mûtétei 18 év felett

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 091B Orrmelléküregek, a processus mastoideus mûtétei 18 év alatt
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BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
A kódlistát lásd a fõcsoport 091A csoportjában!

ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát lásd a fõcsoport 091A csoportjában!

**** 03 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes mûtétei

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb mûtétei

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb mûtétei

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 0950 Cochlearis implantatum beültetése (implantatumár térítése nélkül)

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 0960 Orrplasztika

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 097A Tonsillectomia, adenotomia
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BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 100A Szájmûtétek

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 100B Maxillofaciális régió mûtéti ellátása

BETEGSÉGEK
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
K0740 Occlusiós zavar k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK
**** 03 110C Fog-, szájbetegségek

BETEGSÉGEK
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
K0740 Occlusiós zavar k.m.n.

**** 03 1110 Fogágy mûtétei

BETEGSÉGEK “A”
BETEGSÉGEK “B”

K0720 Harapási rendellenességek
K0740 Occlusiós zavar k.m.n.

BEAVATKOZÁSOK “C”
BEAVATKOZÁSOK “D”

52440 Alveolusplasztika

(“A” DIAGN. ÉS “C” BEAV.) VAGY (“B” DIAGN. ÉS “D” BEAV.)
**** 03 128Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájmûtétek (kivéve: nagyobb fej-, nyaki mûtétek rosszindulatú daganat

miatt) súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK
A fõcsoportba tartozó bármely betegség

Az alább felsoroltak kivételével a fõcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
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**** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája “A”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “U1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
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KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”

7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint

([DAG. “F” VAGY DAG. “F1”] ÉS KEMOT. ”*A”) VAGY (DAG. “O” ÉS KEMOT. “*B”) VAGY ([DAG. “C”
VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*C”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT.

“*D”) VAGY ([DAG. “K1” VAGY DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*E”)
VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*F”) VAGY ([DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*G”) VAGY ([DAG.
“C” VAGY DAG. “F” VAGY DAG. “F1” VAGY DAG. ”H” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*H”) VAGY (DAG.

“V” ÉS KEMOT. “*I”)
VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*J”) VAGY ([DAG. “H” VAGY DAG.

“I” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “S” VAGY DAG. “T1” VAGY DAG. ”V3” VAGY DAG. “W3”] ÉS KEMOT.
”*K”) VAGY (DAG. “S1” ÉS KEMOT. ”*L”) VAGY (DAG. “U1” ÉS KEMOT. ”*M”)

VAGY (DAG. “V3” ÉS KEMOT. ”*N”) VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*O”)

**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája “E”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
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KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”
KEMOTERÁPIÁK “*Y”
KEMOTERÁPIÁK “*Z”

KEMOTERÁPIÁK “*AA”
KEMOTERÁPIÁK “*BB”
KEMOTERÁPIÁK “*CC”
KEMOTERÁPIÁK “*DD”
KEMOTERÁPIÁK “*EE”
KEMOTERÁPIÁK “*FF”
KEMOTERÁPIÁK “*HH”
KEMOTERÁPIÁK “*II”
KEMOTERÁPIÁK “*JJ”

7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*KK”
7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*LL”
7076* Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint
7187* Kemoterápia, VNB protokoll szerint
([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “M1”] ÉS KEMOT. “*A”)

VAGY (DAG. “E1” ÉS KEMOT. ”*B”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “W2” ÉS KEMOT.
”*D”) VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*E”)

VAGY (DAG. “P1” ÉS KEMOT. ”*F”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT.
“*G”) VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “G2”] ÉS KEMOT. ”*H”) VAGY (DAG. “M” ÉS

KEMOT. “*I”) VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*J”)
VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “O” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*K”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*L”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG.
“O” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*M”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*N”)

VAGY (DAG. “O” ÉS KEMOT. “*O”) VAGY (DAG. “T” ÉS KEMOT. “*P”) VAGY (DAG. “W” ÉS KEMOT.
“*Q”) VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “G1” VAGY DAG. ”G2”] ÉS KEMOT. “*R”) VAGY

([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*S”) VAGY (DAG. “S1” ÉS KEMOT ”*T”)
VAGY (DAG. “V1” ÉS KEMOT. ”*U”) VAGY (DAG. “Z2” ÉS KEMOT. ”*V”) VAGY ([DAG. “Z2” VAGY DAG.
”V1” VAGY DAG. “W4”] ÉS KEMOT. ”*W”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “K”] ÉS KEMOT. “*X”) VAGY

([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4” VAGY DAG. ”K”] ÉS KEMOT. “*Y”)
VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*Z”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4”] ÉS KEMOT. ”*AA”) VAGY

([DAG. “L2” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “P”] ÉS KEMOT. “*BB”) VAGY ([DAG. “K1” VAGY DAG. ”W”]
ÉS KEMOT. “*CC”)

VAGY ([DAG. “S” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*DD”) VAGY (DAG. “R3” ÉS KEMOT. ”*EE”) VAGY
([DAG. “K2” VAGY DAG. ”W”] ÉS KEMOT “*FF”)

VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “O” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*HH”)
VAGY (DAG. “R” ÉS KEMOT. “*II”)

VAGY ([“1”-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”F” ÉS “3”-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*JJ”)
VAGY ([“1”-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”N” ÉS “3”-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*KK”) VAGY (DAG.

“I” ÉS KEMOT. “*LL”)
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**** 99 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája “F”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “U1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”

7076* Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint
7187* Kemoterápia, VNB protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”

7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*V”

BEAVATKOZÁSOK “*W”
7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*Y”
KEMOTERÁPIÁK “*Z”

KEMOTERÁPIÁK “*AA”
KEMOTERÁPIÁK “*BB”
KEMOTERÁPIÁK “*CC”
KEMOTERÁPIÁK “*DD”
KEMOTERÁPIÁK “*EE”
KEMOTERÁPIÁK “*FF”
KEMOTERÁPIÁK “*GG”
KEMOTERÁPIÁK “*HH”

2009/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1279



([DAG. “J” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. “*A”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*B”) VAGY ([DAG. “C”
VAGY DAG. “I”] ÉS KEMOT. “*C”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “L2” VAGY DAG. “M”

VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*D”)
VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*F”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG.

“O”] ÉS KEMOT. “*G”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*H”)
VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*I”)

VAGY ([DAG. “L1” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*J”) VAGY (DAG. “J”
ÉS KEMOT. “*K”) VAGY (DAG. “Z3” ÉS KEMOT. ”*L”)

VAGY ([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*M”) VAGY ([DAG. “Z2” VAGY DAG. ”V1”] ÉS
KEMOT. “*N”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*O”) VAGY (DAG. “U1” ÉS KEMOT. ”*P”) VAGY ([DAG. “Z”

VAGY DAG. “Z4”] ÉS KEMOT. ”*Q”)
VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4” VAGY DAG. ”K”] ÉS KEMOT. “*R”) VAGY ([DAG. “K1” VAGY DAG.

”W”] ÉS KEMOT. “*S”) VAGY ([DAG. “K2” VAGY DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*T”) VAGY (DAG. “E” ÉS
KEMOT. “*V”)

VAGY ([“1”-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”F” ÉS “3”-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*W”)
VAGY ([“1”-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”N” ÉS “3”-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*U”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “T”] ÉS
KEMOT. “*Y”) VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*Z”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG. “O”] ÉS KEMOT.

“*AA”)
VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “Q”
VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*BB”) VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N” VAGY DAG.

“Q”] ÉS KEMOT. “*CC”)
VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “G1” VAGY DAG. ”G2”] ÉS KEMOT. “*DD”) VAGY

(DAG. “S1” ÉS KEMOT. ”*EE”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG “Q”] ÉS KEMOT. “*FF”) VAGY ([DAG. “I”
VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*GG”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “O”] ÉS KEMOT. “*HH”)

**** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája “G”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L5”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “U1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
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KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”
KEMOTERÁPIÁK “*Y”
KEMOTERÁPIÁK “*Z”

7019* Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint
([DAG. “I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*A”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “L5” VAGY

DAG. ”T”] ÉS KEMOT. “*B”) VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “I” ÉS [KEMOT. “*D”
VAGY KEMOT. “Q”])

VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “L2” VAGY DAG. ”M”] ÉS KEMOT. “*E”) VAGY ([DAG. “I2” VAGY DAG.
”R” VAGY DAG. “V”] ÉS KEMOT. “*F”)

VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*G”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT.
“*H”) VAGY (DAG. “P1” ÉS KEMOT. ”*I”) VAGY (DAG. “M” ÉS KEMOT. “*J”) VAGY ([DAG. “J” VAGY

DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*K”)
VAGY ([DAG. “L2” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*L”) VAGY ([DAG. “Q” VAGY DAG.
“R”] ÉS KEMOT. “*M”) VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M”] ÉS KEMOT. “*N”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY

DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*O”) VAGY ([DAG. “Z2” VAGY DAG. ”V1”] ÉS KEMOT. “*P”)
VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4”] ÉS KEMOT. ”*R”) VAGY (DAG. “R1” ÉS KEMOT. ”*S”) VAGY ([DAG.
“I2” VAGY DAG. ”R”] ÉS KEMOT. “*T”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “S” VAGY DAG. “T1”] ÉS KEMOT.

”*U”)
VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “L4” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “O”]
ÉS KEMOT. “*V”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*W”) VAGY (DAG. “U1” ÉS KEMOT. ”*X”) VAGY (DAG.

“F” ÉS KEMOT. “*Y”) VAGY ([DAG. “F” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*Z”)

**** 99 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája “H”
DAGANATOK “F”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “G”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “G2”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “I”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “I2”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “J”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “K”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “L”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “L2”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “M”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “N”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “P”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “Q”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “R”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “R2”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “S”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
7047* Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”
KEMOTERÁPIÁK “*Y”
KEMOTERÁPIÁK “*Z”

(DAG. “F” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*B”) VAGY (DAG. “Q” ÉS
KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “M” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”]

ÉS KEMOT. “*F”)
VAGY (DAG. “W3” ÉS KEMOT. ”*G”) VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*H”) VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG.

“M” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*I”) VAGY (DAG. “V1” ÉS KEMOT. “*J”) VAGY (DAG. “G” ÉS
KEMOT. “*K”) VAGY (DAG. “G2” ÉS KEMOT. ”*L”)

VAGY ([DAG. “G2” VAGY DAG. ”I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT.
“*M”) VAGY ([DAG. “I2” VAGY DAG. ”R”] ÉS KEMOT “*N”) VAGY ([DAG. “I2” VAGY DAG. “R” VAGY

DAG. “R2” VAGY DAG. ”S” VAGY DAG. “T1”] ÉS KEMOT. “*O”)
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VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “S” VAGY DAG. “T1”] ÉS KEMOT. “*P”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N”
VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*Q”) VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*R”) VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT.

“*S”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*T”)
VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. “*U”) VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG.
“N”] ÉS KEMOT. “*V”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “K”] ÉS KEMOT. “*W”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY

DAG. “Z4” VAGY DAG. ”K”] ÉS KEMOT. “*X”)
VAGY ([DAG. “L2” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “P”] ÉS KEMOT. “*Y”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG.

“Z4”] ÉS KEMOT. “*Z”)

**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája “I”
DAGANATOK “C”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “D”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “E”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “E1”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “F”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “F1”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “G”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “G2”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “H”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “I”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “J”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “K”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “M”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “N”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “O”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “O1”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “Q”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “R1”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “T”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “V”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “W1”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “W3”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “Z”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”

7047* Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”

7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”

7019* Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”

(DAG. “N” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*B”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “T”] ÉS
KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*F”)

VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*H”) VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT.
”*I”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”V” VAGY DAG. “W3”] ÉS KEMOT. ”*J”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY

DAG. “K”] ÉS KEMOT. “*K”)
VAGY (DAG. “G2” ÉS KEMOT. ”*L”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG. “O” VAGY DAG “O1”] ÉS KEMOT.

”*M”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “R1”] ÉS KEMOT. ”*N”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N”] ÉS
KEMOT. “*O”)

VAGY ([DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “G”] ÉS KEMOT. “*P”) VAGY ([DAG. “F” VAGY DAG.
“N”] ÉS KEMOT. “*Q”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*R”) VAGY ([DAG. “C” VAGY

DAG. “H”] ÉS KEMOT “*S”) VAGY (DAG. “M” ÉS KEMOT. “*T”)
VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “I”] ÉS KEMOT. “*U”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY DAG.

”W3”] ÉS KEMOT. “*V”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*W) VAGY (DAG. ”E” ÉS KEMOT. “*X”)

**** 99 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája “J”
DAGANATOK “F”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “G2”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “I”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “J”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “M”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “N”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
DAGANATOK “Q”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “W”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”

7450* Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint
(DAG. “N” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N”] ÉS

KEMOT. “*D”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY (DAG. “G2” ÉS KEMOT. ”*F”) VAGY ([DAG. “J”
VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*G”)

([“1”-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”F” ÉS “3”-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*H”)

**** 99 9610 Férfisterilizáció
“V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

BEAVATKOZÁSOK “A”
59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra

BEAVATKOZÁSOK “B”
59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra

(“V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK ÉS “A” BEAV.) VAGY
(STERILIZÁCIÓ NEM ORVOSI INDIKÁCIÓRA ESETÉN: “V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT

BETEGSÉGKÓDOK ÉS “A” BEAV. ÉS “B” BEAV.)

**** 99 9620 Nõi sterilizáció
“V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

BEAVATKOZÁSOK “A”
16940 Laparoscopia
59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra

BEAVATKOZÁSOK “B”
59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra

(“V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK ÉS “A” BEAV.) VAGY
(STERILIZÁCIÓ NEM ORVOSI INDIKÁCIÓRA ESETÉN: “V” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT

BETEGSÉGKÓDOK ÉS “A” BEAV. ÉS “B” BEAV.)

**** 99 9661 Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét elõtt született újszülöttek részére, 1 éves kor alatt

“1”,”4”,”5” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
P0721 Extrém éretlenség, 28 betöltött hétnél (196 betöltött napnál) kevesebb gestációs idõ)

ÉS BETEGSÉGEK
P0700 Extrém alacsony születési súly
P0711 Egyéb alacsony születési súly (1000–1499 g)

ÉS BEAVATKOZÁSOK
91250 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával

KIEGÉSZÍTÕ HBCS, MELY VALAMENNYI HBCS MELLETT ELSZÁMOLHATÓ
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**** 99 9662 Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlõdési rendellenessége esetén, 2 éves kor alatt

“1”,”3”,”4”,”5” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
Q2000 Közös artériás törzs
Q2010 Kettõs kiszájadzású jobb kamra
Q2020 Kettõs kiszájadzású bal kamra
Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója
Q2040 Egykamrájú szív
Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa
Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei
Q2100 Kamrai sövényhiány
Q2110 Pitvari sövényhiány
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány
Q2130 Fallot-tetralogia
Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus
Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2500 Nyitott ductus arteriosus
Q2510 Coarctatio aortae
Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása
Q2530 Aortaszûkület
Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
Q2550 A tüdõverõér atresiája
Q2560 A tüdõverõér szûkülete
Q2570 A tüdõverõér egyéb veleszületett rendellenességei
Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2600 A fõ gyûjtõér veleszületett szûkülete
Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior
Q2620 A tüdõvénák teljes transpositiója
Q2630 A tüdõvénák részleges transpositiója
Q2640 A tüdõvisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása
Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között
Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK
91250 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával

ÉS BEAVATKOZÁSOK
91255 A CHD súlyosságát elbíráló bizottság jogosultságot megállapító határozata

KIEGÉSZÍTÕ HBCS, MELY VALAMENNYI HBCS MELLETT ELSZÁMOLHATÓ
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A pénzügyminiszter tájékoztatója

A pénzügyminiszter
1/2009. (II. 6.) PM

tájékoztatója
az Intrum Justitia Követeléskezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat

terhelõ illeték utólagos elszámolással történõ megfizetésének engedélyezésérõl

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Intrum
Justitia Követeléskezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4–6., cég-
jegyzékszám: 01-10-044857, adószám: 12935181-2-41) az általános szabályoktól eltérõ illetékfizetési módot engedé-
lyeztem, melynek alapján a gazdálkodószervezet a tevékenységi körébe tartozó bármely követelés megfizetése iránt
2009. február 1-jétõl kezdeményezett bírósági eljárás illetékét illetékbélyeg helyett, utólagos elszámolással az APEH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára pénzzel fizetheti meg. Az engedély hatá-
rozott idejû, egy évre szól.

Az engedély magánszemély és gazdálkodószervezet (Pp. 396. §) mint adós ellen indított bírósági eljárás illetékére
egyaránt kiterjed.

A gazdálkodószervezet az utólagos elszámolás körébe tartozó ügyekben mentesül az eljárás kezdeményezésekor a bí-
rósági eljárási illeték megfizetése alól, és azt utólagos elszámolás alapján az engedély lejártát követõ hónap 15. napjáig
az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára fizeti meg. Ugyanakkor vala-
mennyi ilyen eljárást kezdeményezõ iraton az e célra rendszeresített gumibélyegzõvel a következõ szöveget tünteti fel:

„A gazdálkodószervezet tevékenységi körébe tartozó bármely követelés megfizetése iránt indított bírósági (nemperes
és peres) eljárást terhelõ ……. Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére az adópolitikáért felelõs miniszter 831/2/2009.
számú engedélye alapján utólagos elszámolással kerül sor.”

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Balatoncsicsó–Óbudavár–Szentantalfa–
Szentjakabfa–Tagyon községek körjegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Betöltendõ munkakör: pénzügyi ügyintézõ.
Fõbb tevékenységi körök: pénzügyi igazgatási felada-

tok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:
– az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kap-

csolatos pénzügyi feladatok ellátása,
– közremûködés a költségvetés tervezésében, beszá-

moló és zárszámadás készítésében,
– könyvelõi kontírozói feladatok,
– nyilvántartások vezetése,
– kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése,
– leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellá-

tása,
– általános forgalmi adó bevallásának elkészítése

APEH részére,
– a munkakörhöz kacsolódó felhasználói szintû számí-

tógépes ismeretek.

Illetmény, juttatások: a Ktv. rendelkezései szerint.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû kinevezés,

teljes munkaidõ.
Próbaidõ: 3 hónap.
A munkavégzés helye: Szentantalfa, Fõ u. 39.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettségeket és szakképzettséget igazoló

okmányok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírá-

lásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásnak határideje: a Hivatalos Értesí-

tõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

Elbírálási határidõ: a benyújtást követõ 5 munkanapon
belül, a pályázók az eredményrõl írásbeli értesítést kap-
nak.

A munkakör betölthetõ: legkorábban 2009. március
16-tól.

A pályázat benyújtásának helye: Balatoncsicsó, Óbuda-
vár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon községek kör-
jegyzõje, Sólyom Gyuláné dr., 8272 Szentantalfa, Fõ
u. 39.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Sólyom
Gyuláné dr. körjegyzõnél a (87) 579-098-as telefonszá-
mon, illetve az antalfa1@axelero.hu e-mail címen.

Besnyõ Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

Pályáztató: Besnyõ Község Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete.

Közigazgatási szerv: Besnyõ Község Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala.

Munkakör: jegyzõi feladat- és hatáskör.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-

zatlan idõre szól.
Foglakozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2456 Besnyõ, Fõ u. 35.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV el-
nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés azzal,
hogy a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a ki-
nevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazga-
tási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége
által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományok fokozat alapján adott mentesítést megszerzi,

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

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat (a képvi-
selõ-testület a gyakorlati idõt csökkentheti vagy elenged-
heti).
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Elõnyt jelent:
– helyismeret, informatikai ismeretek, gépjármû-ve-

zetõi engedély megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok má-

solatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos

szakmai elképzeléseket (vezetõi programot),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó beleegyezik-e a

pályázata nyílt ülésen való tárgyalásába.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és a közszolgálati sza-
bályzat alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.

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

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõen azonnal vagy megegyezés szerint.

A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy szemé-
lyesen Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármesternek cí-
mezve (2456 Besnyõ, Fõ u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást az alpolgár-
mestertõl lehet kérni a 06 (20) 520-0536-os telefon-
számon.

Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)
pályázatot hirdet

a Ferencvárosi Mûvelõdési Központ és Intézményei
(1096 Budapest, Haller u. 27.)
igazgatói állásának betöltésére

Képesítési és egyéb feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– szakvizsga,
– legalább öt év szakmai gyakorlat.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A megbízás 2009. július 1-jétõl 2014. június 30-ig szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenéstõl számított harmincadik nap.

A pályázatot egy eredeti példányban kérjük beküldeni,
valamint egy, az eredetivel megegyezõ másolatot CD-n
vagy postai úton.

A pályázat beadásának címe: Ferencvárosi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának jegyzõje, 1092 Budapest,
Bakáts tér 14.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– erkölcsi bizonyítvány másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázatba

harmadik személy is betekinthet.

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési
határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.

Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)
pályázatot hirdet

a Ferencvárosi Gyermeküdülõk és Táborok
(1092 Budapest, Köztelek u. 8.)
igazgatói állásának betöltésére

Képesítési és egyéb feltételek:
– egyetemen vagy fõiskolán szerzett pedagógus vég-

zettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gya-

korlat, elsõsorban ebben az intézménytípusban szerzett ve-
zetõi gyakorlat.

Elõny:
– közoktatás-vezetõi vagy tanügy-igazgatási szak-

vizsga.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A megbízás 2009. június 1-jétõl 2014. május 30-ig szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenéstõl számított harmincadik nap.

A pályázatot egy eredeti példányban kérjük beküldeni,
valamint egy, az eredetivel megegyezõ másolatot CD-n
vagy postai úton.

A pályázat beadásának címe: Ferencvárosi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának jegyzõje, 1092 Budapest,
Bakáts tér 14.
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A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– erkölcsi bizonyítvány másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázatba

harmadik személy is betekinthet.

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési
határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.

A Budapesti Közjegyzõi Kamara elnöke
pályázatot hirdet

a Salgótarján székhelyû 2. számú
közjegyzõi állásra

Az állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzõkrõl
szóló l991. évi XLI. törvényben elõírt személyi és tárgyi
feltételeknek megfelelnek.

Közjegyzõvé az nevezhetõ ki, aki
– magyar állampolgár,
– büntetlen elõéletû,
– választójoggal rendelkezik,
– egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
– a jogi szakvizsgát letette,
– legalább háromévi közjegyzõ-helyettesi gyakorlatot

igazol (ennek megfelel legalább hároméves bírói, ügyészi,
ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi gyakorlat),

– akivel szemben a módosított Ktv. 7. §-ában meghatá-
rozott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetõleg
amennyiben fennáll, vállalja, hogy kinevezése esetén azt
az eskütétel idõpontjáig megszünteti, aki vállalja, hogy ki-
nevezésekor, majd ezt követõen ötévente – az esedékes-
ségtõl számított 30 napon belül – vagyonnyilatkozatot
tesz.

A pályázathoz mellékelni kell a kinevezési feltételek
fennállását igazoló okiratok hiteles másolatát, az összefér-
hetetlenség kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vo-
natkozó nyilatkozatot (módosított Ktv. 17. §), részletes
szakmai önéletrajzot, nemleges adó- és társadalombiztosí-
tási tartozás igazolását és erkölcsi bizonyítványt.

Mellékelni kell továbbá a pályázó kötelezettségvállalá-
sát arra nézve, hogy kinevezés esetén a kinevezéstõl szá-
mított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot nyújt be a ka-
marához. A vagyonnyilatkozat becsatolásának elmaradása
azonnali állásvesztéshez vezet.

A Közjegyzõi Kamara elnöksége a pályázók szakmai
felkészültségét a személyes meghallgatás során vizsgálja.

A pályázati kérelmeket a Budapesti Közjegyzõi Kamara
elnökéhez kell benyújtani a következõ címen: 1066 Buda-
pest, Teréz krt. 58. III/4., illetve 1384 Budapest 62,
Pf. 767.

Pályázati határidõ:

2009. március 31.

Dunavecse Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodási ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: bérkönyvelés, bankkontírozás,
DOK-, K11-, PM-, info-, SÁFÁR-programok kezelése, kis
értékû tárgyi eszközök nyilvántartása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzõ és
szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-
kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakké-
pesítés,

– vagyonnyilatkozat-tétel.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi képesítés és az ezen a terüle-

ten szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) alapján kerülnek megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben való közzétételtõl számított 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
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A pályázatot Dunavecse Város Önkormányzata jegyzõ-
jének kell benyújtani személyesen vagy postai úton a
következõ címre: polgármesteri hivatal, 6087 Dunavecse,
Fõ út 43.

A pályázattal kapcsolatban további információ Kovács
Éva jegyzõtõl kérhetõ, felvilágosítás személyesen vagy te-
lefonon. Tel.: (78) 437-116.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
kisebbségi önkormányzati referens álláshely

betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

Elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
– kisebbségi nyelvismerettel rendelkezik (roma, német).

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati eljárásban részt

vevõknek a pályázatokba történõ betekintési jogát ille-
tõen.

Az ellátandó munkakör: rendszeresen kapcsolatot tart a
Kisebbségi Önkormányzatok munkáját közvetlenül figye-
lemmel kísérõ képviselõvel, segíti, koordinálja a Cigány
és a Német Kisebbségi Önkormányzat munkáját, segíti és
koordinálja a különbözõ felekezetû egyházak munkáját,
rendszeres kapcsolatot tart az egyházak vezetõivel.

Bérezés: a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (Ktv.) és a 41/2003. (12. 02.) Közgyû-
lési rendeletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat elbírálási rendje: A Ktv. 10. § (12)–(13) be-
kezdésének megfelelõen

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a

Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 15. nap

déli 12 óra.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatalában közterület-felügyelõi feladatok ellátása, a te-
lepülés közterületeinek rendjével, tisztaságával összefüg-
gõ, a különbözõ szintû jogszabályokban, illetve az önkor-
mányzat által megkötött szerzõdésekben rögzített kötele-
zettségek megtartásának, az elõírtak teljesítésének figye-
lemmel kísérése, ellenõrzése, a jogkövetõ magatartásra
történõ figyelemfelhívás, egyéb szükséges intézkedések
megtétele.

Bérezés: a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a

Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 10. nap

déli 12 óra.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.
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Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Ellátandó munkakör: pénzügyi igazgatási, gazdálkodási

feladatok.
Munkaköri feladatok: analitikus nyilvántartások veze-

tése, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek és
kiadások kontírozása, könyvelése, költségvetések, beszá-
molók elõkészítése, pénzforgalmi információs jelentések
és mérlegjelentések elkészítése elõirányzatok és pénzfor-
galom alakulásának folyamatos ellenõrzése, számlák érvé-
nyesítése és ellenõrzése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább középiskolai végzettség,
– közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számvi-

teli szakképesítés,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felsõfokú végzettség és képzettség,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban

részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik.

Jogállás, illetmény és juttatások a Ktv. szerint.
A munkakör 2009. március 1-jétõl tölthetõ be.
A munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenést követõ 10. nap.

Az elbírálási határidõ a benyújtástól számított 8. nap.
A munkáltató a döntést követõ 5 munkanapon belül

írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményérõl.
A pályázat címzése: polgármesteri hivatal, 9545 János-

háza, Batthyány u. 2.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a (95)
551-210-es telefonszámon vagy a hivatal@janoshaza.hu
e-mail címen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés elnöke
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.)

pályázatot hirdet
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Arborétuma (5471 Tiszakürt, Bolza gróf u. 5.)

igazgatói (magasabb vezetõi megbízású) állására

Lényeges feladatok:
– az arborétum értékeinek megõrzése, fenntartása,

tervszerû fejlesztése, gyûjtõmunka végzése,
– az arborétum faiskolájának mûködtetése,
– az arborétum szakmai és tudományos munkájában

részvétel, annak szervezése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó

programot,
– a publikációk jegyzékét,
– a végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul

Juttatások, egyéb információk:
Illetmény és pótlékok a közalkalmazottak jogállásáról

szóló törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati

Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-

pont internetes oldalán való közzétételtõl számított

30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyûlés elnöke (5000 Szolnok, Kossuth
L. u. 2.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 30.
Az igazgatói megbízás kezdõ idõpontja: 2009. május 1.
A megbízás 2014. április 30-ig szól.
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A pályázattal kapcsolatban információt ad: Lakatos Ist-
ván irodavezetõ, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda, Szol-
nok, Kossuth L. u. 2. Tel.: (56) 505-312.

Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigaz-

gatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképe-
sítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. §-ában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– gépjármû-vezetõi jogosítvány megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vezetõi elképzelések ismertetését.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakör betöltése esetén a kinevezés határozatlan

idõre szól, a pályázat kiírója 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenéstõl számított 20. nap.

A pályázat személyesen vagy postai úton nyújtható be
az alábbi címre: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormány-
zata, dr. Répás József polgármester, 2340 Kiskunlacháza,
Kossuth tér 1.

További információk:
A pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolat),

zárt borítékban kell benyújtani, borítékot a „Jegyzõi pályá-
zat” jelzéssel kell ellátni.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a 06 (24)
519-840-es telefonszámon, vagy a kkl.polgarmester@
zafir.tvnet.hu e-mail címen lehet, dr. Répás József polgár-
mesternél.

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülés idõpontja.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
érvénytelenné nyilvánítására.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõje

pályázatot ír ki
építésügyi igazgatási elõadói állás betöltésére

Az állás betölthetõ: az 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a
alapján.

Feladat: I. fokú építésügyi hatósági ügyek döntésre való
elõkészítése és a döntések végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõi, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki:
– építési igazgatásban szerzett szakmai gyakorlattal és
– közigazgatási szakvizsgával vagy gyakorlattal ren-

delkezik.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– képesítését tartalmazó okiratot vagy annak hitelesí-

tett másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvá-

nyát,
– szakmai életútját is bemutató önéletrajzát.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
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A pályázatot 3 példányban zárt borítékban kérjük be-
nyújtani.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Kiskunlacháza Nagyközség Ön-
kormányzata, Soós Zsoltné mb. jegyzõ, 2340 Kiskunlac-
háza, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30. nap.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázattal kapcsolatosan további információt
nyújt: Soós Zsoltné mb. jegyzõ, telefon/fax: (24) 519-830,
e-mail: kkl.jegyzo@zafir.tvnet.hu.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Fõosztálya

pályázatot ír ki
elõadó (vevõi számlázó) munkakör betöltésére

Feladat: vevõi számlák elkészítése, kapcsolattartás a ve-
võkkel, szerzõdések nyilvántartása a FORRÁS SQL integ-
rált adatfeldolgozási rendszerben.

Pályázati feltételek:
– középfokú pénzügyi-számviteli végzettség, lehetõleg

költségvetési szakirányon,
– költségvetési szervnél hasonló munkakörben meg-

szerzett tapasztalat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret (Word,

Excel),
– FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer ismerete

elõnyt jelent,
– terhelhetõség, önállóság,
– alapos, precíz munkavégzés.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Az állás azonnal betölthetõ.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük, tüntesse fel: „Pályázat elõadó (vevõi szám-
lázó) munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázati anyagot, amennyiben a pályázó külön írás-
ban nem kéri visszaküldését, úgy az eljárást befejezõen
megsemmisítjük.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Számviteli Fõosztálya

pályázatot ír ki
fõkönyvi osztályvezetõi munkakör betöltésére

Feladat:
– a Számviteli Fõosztályon belül a Fõkönyvi Osztály

munkájának megszervezése, irányítása és ellenõrzése,
– féléves és éves beszámoló elkészítése,
– szöveges beszámoló, valamint negyedéves mérlegje-

lentések összeállítása,
– jogszabályok szakmai véleményezése, számviteli te-

rületet érintõ szabályzatok készítése,
– a kiadások és bevételék, valamint az elõirányzatok

kontírozásának ellenõrzése.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség és regisztrált mér-

legképes könyvelõi képesítés,
– legalább 5 éves számviteli területen szerzett gya-

korlat,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Az állás 2009. március 1-jétõl betölthetõ.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük, tüntesse fel: „Pályázat fõkönyvi osztályveze-
tõi munkakörre”

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.
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A pályázati anyagot, amennyiben a pályázó külön írás-
ban nem kéri visszaküldését, úgy az eljárást befejezõen
megsemmisítjük.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési Fõosztálya

pályázatot ír ki
elõadó (gépjármû-ügyintézõ) munkakör betöltésére

Fõbb feladatai:
– kötelezõ és casco biztosítások ügyintézése,
– káresemények ügyintézése, nyilvántartása,
– károkmányok ügyintézése, vezetése,
– jármûvek beszerzésével kapcsolatos feladatok ellá-

tása,
– behajtási, várakozási engedélyek rendezése.

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– B kategóriás jogosítvány,
– hasonló munkakörben szerzett 3–5 év szakmai ta-

pasztalat,
– államigazgatásban szerzett tapasztalat elõnyt jelent.

Munkavégzés helye: a Központi Szolgáltatási Fõigazga-
tóság telephelye: 1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük, tüntesse fel: „Pályázat elõadó (gépjármû-ügy-
intézõ) munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázati anyagokat, amennyiben a pályázó külön
írásban nem kéri visszaküldését, úgy az eljárást befejezõen
megsemmisítjük.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos fel-

adatok,
– az önkormányzat jegyzõi hatáskörébe tartozó felada-

tok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– jegyzõi gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– pénzügyi és gazdálkodási területen szerzett gya-

korlat.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– önéletrajz,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget és a szakmai képzettséget iga-

zoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyít-

vány,
– a közigazgatásban eltöltött gyakorlatot igazoló irat.

Juttatások:
– illetmény, pótlék és egyéb juttatások a köztisztvise-

lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
– szolgálati lakás rendelkezésre áll.

A pályázat benyújtásának helye: Magyarbánhegyes
község polgármesteri hivatala, Laduver Ferenc polgár-
mester, 5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38.

Az állást a pályázat elbírálását követõen azonnal be le-
het tölteni.

A pályázatot a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesí-

tõben való megjelenésétõl számított 15 napon belül kell

benyújtani, elbírálására a képviselõ-testület következõ
rendes ülésén kerül sor.
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A Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum
(1146 Budapest, Városligeti krt. 11.)

pályázatot hirdet
gazdasági igazgatói munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a végrehajtására kiadott
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapján.

A vezetõ feladata az intézmény gazdasági-pénzügyi-
üzemeltetési tevékenységének irányítása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, a 217/1998.

(XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerint vagy
felsõfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérleg-
képes könyvelõi vagy ezzel egyenértékû képesítés, szere-
pelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. §
(3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében,
és rendelkeznie kell ennek megfelelõen a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szakmai és vezetõi gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A részletes pályázati felhívás a Kormányzati Személy-

ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ inter-
netes oldalán, valamint a Magyar Mûszaki és Közlekedési
Múzeum honlapján (www.km.iif.hu) megtekinthetõ.

Rudabánya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Rudabánya Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi szakképesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 év közigazgatási, valamint
– legalább 1 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány köz-
jegyzõ által hitelesített másolatát,

– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-
rajzot,

– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

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

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-
gyonnyilatkozat tétele.

A pályázatokat a Hivatalos Értesítõben történõ megje-

lenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani Rudabá-
nya város polgármesteréhez (3733 Rudabánya, Gvadányi
J. u. 47.).

További felvilágosítást Rudabánya város jegyzõjétõl a
(48) 568-216-os telefonszámon lehet kérni.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézõi munkakör
betöltésére

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

képzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi
vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzés-
ben szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakkép-
zettség.

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

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

iratok másolatát.
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Ellátandó feladatok:
– gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási munkakör-

bõl adódó feladatok ellátása városi gyámhivatalban, ki-
emelt munkakörben,

– a városi gyámhivatal feladat- és hatáskörében eljáró
ügyintézõként az ügyek érdemi döntésre tartozó elõkészí-
tése, döntés kiadmányozása.

A közszolgálati jogviszony tartalma: tartósan távollévõ
köztisztviselõ helyettesítése céljából határozott idõtar-
tamú kinevezés alapján létesítendõ közszolgálati jogvi-
szony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatás.

A munkavégzés helye: Simontornya Város Polgármes-
teri Hivatala, 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegé-
szítésérõl és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló
15/2003. (XI. 12.) rendeletben, valamint a polgármesteri
hivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak sze-
rint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-

vásnak a Hivatalos Értesítõben történt közzétételétõl szá-

mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 15 napon belül Simontornya város jegyzõje
dönt.

A munkakör betöltésének idõpontja: az állás azonnal
betölthetõ, hat hónap próbaidõ kikötésével.

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

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-
tékban, Simontornya város jegyzõjéhez címezve kell be-
nyújtani 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
címre. A borítékon feltüntetendõ: „Pályázat gyámügyi és
gyermekvédelmi ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében

az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt vég-
zettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ és
szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-
kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakké-
pesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-

jának ismerete (ONKADO-program),
– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szak-

mai gyakorlat,
– felhasználói színtû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatás-

sal kapcsolatos feladatainak ellátása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások be-

hajtása,
– adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások ké-

szítése,
– méltányossági kérelmek elbírálása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása: a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala köztisztviselõinek egységes közszol-
gálati szabályzata, valamint az adóigazgatási feladatokat
ellátó köztisztviselõk anyagi érdekeltségérõl szóló
26/2007. (X. 17.) számú rendelet alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenésétõl számított 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
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A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakor-
lója dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat
elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kap-
nak.

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

A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-502. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóügyi elõ-
adó munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-502-es telefonszámon.
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A honvédelmi miniszter határozata alapító okirat módosításáról

A honvédelmi miniszter
4/2009. (II. 6.) HM

határozata
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvényben, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem 101/2003. (HK 21.) HM határozattal,
95/2005. (HK 12.) HM határozattal, 78/2006. (HK 16.)
HM határozattal, 88/2006. (HK 17/I.) HM határozattal,
147/2007. (HK 1/2008.) HM határozattal, 5/2008. (HK 3.)
HM határozattal és 112/2008. (HK 16.) HM határozattal
módosított, 14/2000. (HK 9.) HM határozattal kiadott ala-
pító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 9. pont 9.1. pontjának a) alpontja helyébe
az alábbi a) alpont lép:

„a) a ZMNE a társadalomtudományok, a mûszaki tudo-
mányok tudományterületein, a nemzetvédelmi és katonai,
a mûszaki, a társadalomtudományi, az informatika, az or-
vos- és egészségtudomány, továbbá a gazdaságtudomá-
nyok képzési területeken, a szakindítási engedéllyel ren-
delkezõ szakokon a képesítési, illetve képzési és kimeneti
követelmények szerint a honvédelmi tárca, a rendvédelmi
szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által meghatá-
rozott, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium ál-
tal engedélyezett, tervezett létszámkeretben – államilag tá-
mogatott és költségtérítéses finanszírozási módban az en-
gedélyezett maximális hallgatói létszámon belül – egyete-
mi, fõiskolai szintû alapképzést, kiegészítõ alapképzést,
továbbá doktori képzést, valamint 2006. szeptember 1-jé-
tõl az Ftv. szerinti alap- és mesterképzést, doktori képzést,
általános és szakirányú továbbképzést, tanfolyamrendsze-
rû képzést, felsõfokú szakképzést folytat teljes idejû, illet-
ve részidõs munkarendben, valamint távoktatásban, angol
és magyar nyelven, valamint felnõttképzést végez;”

2. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
14/2000. (HK 9.) HM

határozata
költségvetési szerv megnevezésérõl

és tevékenységének meghatározásáról

(hatályos szöveg)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-a szerint a
következõ

alapító okiratot

adom ki.1

1. Az egyetemi integrációval kapcsolatos feladatok ré-
szeként a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megne-
vezését és tevékenységét – 2000. január 1-jei hatállyal – a
következõk szerint határozom meg.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem (rövidítve: ZMNE).

A ZMNE az 1999. december 31-ig mûködött Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Bolyai János Kato-
nai Mûszaki Fõiskola jogutódja.

Az 1999. december 31-ig mûködött Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem a Magyar Királyi Honvéd Hadiaka-
démia, a Honvéd Hadiakadémia, a Honvéd Akadémia
utódja, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, valamint a
Kossuth Lajos Katonai Fõiskola és a Szolnoki Repülõtiszti
Fõiskola jogutódja.

Az 1999. december 31-ig mûködött Bolyai János Kato-
nai Mûszaki Fõiskola jogutódja volt a mûszaki tisztképzés
szolgálatában az 1872-ben alapított m. kir. Ludovika Aka-
démiának, az 1940-ben alapított Bolyai János Honvéd
Mûszaki Akadémiának, az 1949-ben alapított fegyverne-
mi mûszaki tisztképzést folytató intézményeknek, az
1957-ben alapított Egyesített Tiszti Iskolának és az
1967-ben alapított Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskolá-
nak, mely a Bolyai János nevet 1991-ben vette fel.

3.2 A ZMNE alapítója: az Országgyûlés.

1 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 2. pont.
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4.3 A ZMNE felügyeleti szerve: a Honvédelmi Minisz-
térium. A ZMNE fenntartója: a honvédelmi miniszter, cí-
me: Budapest V. ker., Balaton utca 7–11. A honvédelmi
miniszter gyakorolja az Ftv.-ben, a katonai és rendvédelmi
felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hall-
gatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvényben
(a továbbiakban: Hft.), valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben (a to-
vábbiakban: Hvt.) biztosított jogokat.

5.4 A ZMNE

székhelye: Budapest X., Hungária krt. 9–11.
postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.
telephelyei: Budapest IX., Üllõi út 133–135.
postacíme: 1456 Budapest, Pf. 12.
Szolnok, Kilián út 1.
postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 1.

Székhelyen kívüli képzés:
címe: 3600 Ózd, Gyár út 2.
postacíme: 3600 Ózd, Pf. 110.5
6címe: Szeged, Dugonics tér 13.
postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

6.7 8A ZMNE jogi személy, a gazdálkodás módjára néz-
ve önállóan gazdálkodó, a költségvetési elõirányzatok fe-
letti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelke-
zõ központi költségvetési szerv, a honvédelmi miniszter
fenntartói irányítása mellett. A 8. pont szerinti szervezeti
egysége(i) az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosult-
ság szempontjából részjogkörû költségvetési egység(ek).
Pénzügyi és számviteli szakmai felügyeletét a HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség látja el. A költségvetési
szerv vezetõje gazdálkodási hatás- és jogkörét az Áht.,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a HM költségvetési
fejezetre vonatkozó és egyéb jogszabályok, valamint belsõ
rendelkezések szerint gyakorolja.

7. 9A ZMNE szakágazati besorolása: 854200 felsõfokú
oktatás.

8. A ZMNE részjogkörû költségvetési egységei:
8.1.10 ZMNE Bolyai János Katonai Mûszaki Kar
Címe: 1091 Budapest IX. ker., Üllõi út 133–135.
8.2.11 ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Címe: 1091 Budapest IX. ker., Üllõi út 133–135.

3 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 3. pont.
4 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 1. pont.
5 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 4. pont.
6 Beiktatta: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 5. pont.
8 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont.
9 Módosította: 5/2008. (HK 3.) HM határozat 1. pont.
10 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 3. pont.
11 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 4. pont.

8.3.12

8.4.13

8.5.14

8.6.15

9. A ZMNE tevékenységi körei:
9.1. 16A ZMNE alaptevékenysége:
a)17 18 19 20 a ZMNE a társadalomtudományok, a mûsza-

ki tudományok tudományterületein, a nemzetvédelmi és
katonai, a mûszaki, a társadalomtudományi, az informati-
ka, az orvos- és egészségtudomány, továbbá a gazdaságtu-
dományok képzési területeken, a szakindítási engedéllyel
rendelkezõ szakokon a képesítési, illetve képzési és kime-
neti követelmények szerint a honvédelmi tárca, a rendvé-
delmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és
az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által meg-
határozott, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um által engedélyezett, tervezett létszámkeretben – állami-
lag támogatott és költségtérítéses finanszírozási módban
az engedélyezett maximális hallgatói létszámon belül –
egyetemi, fõiskolai szintû alapképzést, kiegészítõ alap-
képzést, továbbá doktori képzést, valamint 2006. szeptem-
ber 1-jétõl az Ftv. szerinti alap- és mesterképzést, doktori
képzést, általános és szakirányú továbbképzést, tanfo-
lyamrendszerû képzést, felsõfokú szakképzést folytat tel-
jes idejû, illetve részidõs munkarendben, valamint távok-
tatásban, angol és magyar nyelven, valamint felnõttkép-
zést végez;

b)21 a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása
alapján doktori képzést végez és doktori fokozatot ítél oda,
valamint habilitációs eljárást folytat le;

c)22 23 a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken
tudományos, valamint tudományszervezõ tevékenységet
végez;

d)24 25 könyvtári szolgáltatásokat nyújt az egyetem hall-
gatói, oktatói, kutatói, tanárai, alkalmazottai és a honvé-
delmi tárca állománya részére, valamint nyilvános könyv-
tárként minden állampolgár számára biztosítja gyûjtemé-
nyéhez, illetve a szakirodalmi információkhoz való hozzá-
férést;

12 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
13 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
14 Hatályon kívül helyezte: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 11. pont.
15 Hatályon kívül helyezte: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 11. pont.
16 Az „állami feladatként ellátott” szövegrészt hatályon kívül helyezte:

147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont.
17 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 6. pont.
18 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 1. pont.
19 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 2. pont.
20 Módosította: 4/2009. (II. 6.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 5. pont.
22 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 6. pont.
23 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 3. pont.
24 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 7. pont.
25 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 3. pont.
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e) a nemzeti, valamint az egyetemes kultúra és mû-
vészetek közvetítésével, mûvelésével, fejlesztésével, az
anyanyelvi, továbbá idegen nyelvi ismeretek fejlesztésé-
vel, képzésével, vizsgáztatásával hozzájárul a hallgatók-
nak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez, valamint a
hivatásos állomány egyes beosztásához meghatározott
nyelvi követelmények teljesítéséhez;

f) az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szüksé-
ges nemzetközi kapcsolatait fejleszti, illetve ápolja;

g) tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez;

h)26 az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, informa-
tikai, valamint laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi el-
helyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továb-
bá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszke-
dését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását
szolgálják;

i)27 az ingatlan infrastruktúrájának fenntartása és üze-
meltetése a szolgáltatóval kötött szerzõdés alapján a köz-
ponti költségvetés terhére történik;

j) feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési,
gazdasági, mûszaki és más szolgáltató szervezeti egysége-
ket mûködtet;

k)28

l)29 30 31a hivatásos és szerzõdéses katonák át- és tovább-
képzését, valamint nyelvképzését és nyelvvizsgáztatását a
honvédelmi tárca igényei alapján a honvédelmi miniszter
által jóváhagyott beiskolázási terv szerint végzi;

m)32 33a ZMNE maximális hallgatói létszáma 6500 fõ
(ebbõl a honvédelmi tárca, a rendvédelmi szervek, a polgá-
ri nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság részére: 1000 fõ; más államilag
finanszírozott és költségtérítéses képzésben: 5500 fõ).
A honvédelmi tárca igényeitõl függõen a létszámok aránya
a maximált létszám átlépése nélkül változhat.

A költségvetési szerv az alaptevékenysége keretében
végzi a következõ gazdasági tevékenységet:

34TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

85.32 Szakmai középfokú oktatás

85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás

85.42 Felsõfokú oktatás

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

85.52 Kulturális képzés

58.11 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása

18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység

18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

49.39 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi
személyszállítás

49.41 Közúti áruszállítás

62.01 Számítógépes programozás

62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás

62.09 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

85.51 Sport-, szabadidõs képzés

93.11 Sportlétesítmény mûködtetése

93.12 Sportegyesületi tevékenység

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidõs tevékenység

74.30 Fordítás, tolmácsolás

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti
szolgáltatás

58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

9.2.35 36A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysé-
get folytathat.

TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

58.11 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)

18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység

18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

18.20 Egyéb sokszorosítás

52.10 Raktározás, tárolás
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26 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 5. pont.
27 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 6. pont.
28 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
29 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 7. pont.
30 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 2. pont.
31 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 4. pont.
32 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 8. pont.
33 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 4. pont.
34 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 5. pont.

35 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 9. pont.
36 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 6. pont.



58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

58.29 Egyéb szoftverkiadás

59.11 Film-, videó-, televíziómûsor-gyártás

59.12 Film-, videógyártás, televíziós mûsorfelvétel
utómunkálatai

59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

59.14 Filmvetítés

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

62.01 Számítógépes programozás

62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás

62.03 Számítógép-üzemeltetés

62.09 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

63.11 Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás

63.12 Világhálóportál-szolgáltatás

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs
szolgáltatás

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi
tevékenység

70.10 Üzletvezetés

70.21 PR, kommunikáció

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11 Reklámügynöki tevékenység

74.20 Fényképészet

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos,
mûszaki tevékenység

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti
szolgáltatás

85.51 Sport, szabadidõs képzés

85.60 Oktatást kiegészítõ tevékenység

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

93.11 Sportlétesítmény mûködtetése

93.12 Sportegyesületi tevékenység

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidõs tevékenység

74.30 Fordítás, tolmácsolás

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti
szolgáltatás

A vállalkozási tevékenységbõl származó bevétel a költ-
ségvetési tervezett összkiadás 33%-át érheti el.

9.3.37 38 39A ZMNE kiegészítõ tevékenységként tanfo-
lyamrendszerû képzést, felsõfokú szakképzést (egyéb
szolgáltatások szakmacsoportban) folytathat. Nyelvvizs-
gáztatást végezhet, a honvédelmi tárca igényeinek megfe-
lelõen általános és szakmai továbbképzést folytathat teljes
idejû, illetve részidõs munkarendben. Saját bevételeivel
önállóan gazdálkodik, figyelembe véve a fejezet gazdál-
kodására vonatkozó érvényben lévõ szabályzókat.

10.40 A ZMNE szervezeti tagoltságának elvei:
A ZMNE átfogó oktatási-kutatási egységei a karok. Az

egyetem ezek mellett szolgáltató- és funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet a honvédelmi miniszter által jó-
váhagyott SZMSZ-e és munkaköri jegyzéke alapján.

A szervezeti egységeket az egyszemélyi felelõs vezetés
elvének érvényesítése mellett az elvégzendõ feladatok
alapján alakítja ki az egyetem. A szervezeti egységek ve-
zetése és mûködtetése során a szolgálati út elve, mint alap-
vetõ vezetési és irányítási módszer érvényesül.

11.41 42 A ZMNE szervezete és vezetése:
A ZMNE vezetõje a rektor, akit pályázat útján, a szená-

tus felterjesztése alapján – az oktatási és kulturális minisz-
ter egyetértésével – a honvédelmi miniszter javaslatára a
köztársasági elnök bíz meg, illetve ment fel. A rektor fölött
a munkáltatói jogkört – a kinevezési és felmentési jogkör
kivételével – a honvédelmi miniszter gyakorolja.

A rektor munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalvá-
nyozási jogkörét, valamint egyéb hatásköreit és azok átru-
házásának eseteit az intézményi SZMSZ rögzíti.

A ZMNE szervezeti felépítését és mûködésének részle-
tes leírását az SZMSZ tartalmazza, amelyet – illetve annak
módosítását – az alapító okirat hatálybalépését követõ
2 hónapon belül a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra
fel kell terjeszteni.

A ZMNE rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon,
amely tekintetében az egyetem használati joggal rendel-
kezik:

– Cím: Budapest X. ker., Hungária krt. 9–11.
Hrsz.: Budapest 38900/12.

– Cím: Budapest IX. ker., Üllõi út 133–135.
Hrsz.: Budapest 38295.

– Cím: Ócsa gyakorlótér, Kincsesdomb
Hrsz.: Ócsa 1128/4., 0150., 0152.

37 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 9. pont.
38 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 2. pont.
39 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 7. pont.
40 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 10. pont.
41 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 11. pont.
42 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 3. és 4. pont.
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A megjelölt ingatlanok vonatkozásában az egyetem ki-
zárólag használati joggal rendelkezik. Ezen belül – a hon-
védelmi tárca szabályozói szerint – jogosult a mûködésé-
hez nem szükséges egyes ingatlanrészeket bérbe adni az-
zal, hogy a befolyó bevételt köteles a Honvédelmi Minisz-
tériumnak befizetni.

43A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartását a
honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.

43 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 8. pont.

(VII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt honvédelmi szervezet végzi.

12. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja: 2000. április 28.
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Pályázatok ingatlan bérbeadására

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (KDV–KÖVIZIG, 1088 Budapest, Rákóczi
út 41., telefon: 477-3500, fax: 477-3543) – továbbiakban:
kiíró – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
24. §-ában foglaltak és az állami vagyonnal való gazdálko-
dásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései alapján

egyfordulós nyilvános pályázat

keretében határozott idejû bérleti szerzõdéssel (maximáli-
san 5 év: 2009. április 1-jétõl 2014. március 31-ig) bérbe
adja a magyar állam tulajdonában és a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelé-
sében álló Budapest XXI. ker. 209995. hrsz.-ú, Duna
folyamként nyilvántartott területbõl a Duna R/S/D
57+050–57+107 fkm jobb parti szelvényei között 1450 m2

nagyságú vízfelületet, valamint a Budapest, XXI. ker.
209992/1. hrsz.-ú természetben 1211 Budapest, Szabadki-
kötõ út 2. sz. alatt lévõ területbõl 84 m2 nagyságú szabad-
területet kishajók kikötése, tárolása céljára.

A bérbeadásra tervezett ingatlanok bérleti díja mini-
mum: 400 000 Ft + áfa/év.

A bérlõ az éves bérleti díjat számla alapján egy összeg-
ben elõre minden év április 30-ig köteles megfizetni.

Értékelési szempontok:
A pályázat elbírálása során, rangsoroláskor a kiíró a pá-

lyázók közül az alábbi szempontok alapján dönt:
1. a megajánlott bérleti díj összegének nagysága – érté-

kelési súlyszám: 50,
2. kikötõ üzemeltetésében szerzett tapasztalat – érté-

kelési súlyszám: 30,
3. hasznosításra vonatkozó elképzelések, tervek – érté-

kelési súlyszám: 10,
4. stabil gazdasági háttér – értékelési súlyszám: 10.
Az egyes értékelési szempontoknál adható maximális

pontszám 10, a legjobb ajánlat kap 10 pontot, a többi aján-
lat pontszáma arányosítással kerül kiszámításra. Az egyes
ajánlatok pontértékét a súlyozással figyelembe vett pontok
összege adja. A pályázat nyertese a legmagasabb pontszá-
mot elért pályázó.

A bérbeadás feltételeit a részletes tájékoztató tartal-
mazza.

A pályázaton való részvétel alapfeltétele a részletes tá-
jékoztató a kiírótól történõ megvásárlása. A részletes tájé-
koztató 5000 Ft + áfa vissza nem térítendõ ellenértéke a
pályázó kiíró MÁK 10032000-01712010-00000000 szá-

mú számlájára átutalással fizetendõ. A részletes tájékozta-
tó átvehetõ személyesen vagy meghatalmazott útján, az el-
lenérték átutalási bizonylatának bemutatásával a pályázati
felhívás közzététele napjától az ajánlattételi határidõ nap-
jáig munkanapokon 9–14 óráig a kiíró fenti címén II. em.
224. sz. irodában. A meghatalmazott köteles közokirattal,
vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képvi-
seleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

Ajánlattételi határidõ:

2008. március 5-én 14 óráig.

A pályázati ajánlatokat egy db cégjelzés nélküli zárt bo-
rítékban „KDV-KÖVIZIG Soroksári Duna-ág” jelige fel-
tüntetésével, 5 példányban kell benyújtani személyesen
vagy meghatalmazott útján a kiíró címén.

Ajánlatok bontása: 2008. március 5-én 14 órakor a kiíró
hivatalos helyiségében történik a fenti címen.

Ajánlati biztosíték:
A kiírásban megjelölt 40 000 Ft ajánlati biztosítékot a

pályázó a kiíró MÁK 10032000-01712010-00000000 szá-
mú számlájára a pályázat benyújtását megelõzõen köteles
befizetni, mely összeget a kiíró a nem nyertes ajánlattevõ-
nek a pályázat elbírálását követõ 15 munkanapon belül
visszafizet. Az ajánlati biztosíték után kiíró kamatot nem
fizet.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje
alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biz-
tosítékot elveszti.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi ha-
táridõ lejártának napját követõ 30. nap.

A kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a

pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni;
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa;
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben, írás-

ban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy
az ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmi-
lyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban
megfogalmazott feltételek olyan változását, amely az érté-
kelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosít-
hatná.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– megfelel a pályázati kiírásban és jogszabályokban

foglalt feltételeknek;
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– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve sza-
bályszerûen meghosszabbított határidõben nyújtották be;

– a pályázó a részletes tájékoztatót megvásárolta;
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak eleget

tesz, ajánlatát a meghatározott mellékletekkel együtt be-
nyújtja;

– az ajánlatot a pályázati kiírásban részletezett formai
elõírásoknak megfelelõen nyújtja be.

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság [KÖTI-KÖVIZIG, 5002 Szolnok, Ságvári
krt. 4., telefon: 06 (56) 375-111, fax: 06 (56) 343-801] –
továbbiakban: kiíró – a 2007. évi CVI. törvényben, illetve
a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

nyilvános pályázat

keretében határozott idõre, maximum 25 évre bérbe adja a
magyar állam tulajdonában, a Közép-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésé-
ben lévõ,

5000 Szolnok, Mártírok út 24/A sz. alatti telephely – a
szolnoki 5383. hrsz.-ú ingatlanból – 4906 m2 nagyságú,
kerítés által határolt területet és a rajta lévõ 542 m2

épületet.

A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja: minimum
250 000 Ft/hó + áfa.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– az éves bérleti díj megjelölését, (a nettó érték és az

áfaérték külön feltüntetésével),
– az APEH 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolását

arról, hogy a pályázónak 60 napnál régebbi lejárt esedé-
kességû köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az
államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kö-
telezettsége) nincs,

– az ingatlan tervezett hasznosításának rövid ismerte-
tését,

– 25 000 Ft minimum bérleti díj ajánlati biztosíték
megfizetését igazoló bizonylatot,

– cégkivonatot + aláírási címpéldányt (magánszemé-
lyek esetében a természetes azonosító adatokat),

– a részletes tájékoztatóban szereplõ, a bérlettel kap-
csolatos kikötések maradéktalan elfogadásáról szóló nyi-
latkozatot.

A pályázati ajánlat tartalmi elemeiként meghatározott
dokumentumok, okiratok hiánya a pályázaton való részvé-

telbõl való kizárást vonja maga után, hiánypótlásra nincs
lehetõség.

A pályázatok elbírálására a pályázat kiírója jogosult.
A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolá-

sakor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sor-
rendben: a megajánlott bérleti díj, a hasznosítás módja.

A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a
nyertes pályázó az elsõ éves bérleti díj megfizetését vállal-
ja a kiírónak az ingatlan birtokbaadása napjáig. A továb-
biakban a bérleti díj megfizetése havonta, a hó 15. napjáig,
a bérbeadó által megküldött számla alapján történik.

Részletes tájékoztató:
A pályázaton való részvétel feltétele a részletes tájékoz-

tató kiírótól történõ megvásárlása. A részletes tájékoztató
ára 5000 Ft + áfa, melyet a kiíró által rendelkezésre bocsá-
tott csekken kell befizetni. A csekk, illetve a részletes tá-
jékoztató a kiíró címén (5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.,
434. sz. iroda) személyesen, vagy meghatalmazott útján
vehetõ át, hétfõtõl csütörtökig 8–15 óra, pénteken
9–13 óra között, az ajánlattételi határidõt megelõzõ utolsó
munkanapig. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy
teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti
jogosultságát, illetve annak mértékét. A részletes tájékoz-
tató átvételének feltétele az ellenérték átutalási bizonylatá-
nak bemutatása.

A részletes tájékoztatóban megjelölt ajánlati biztosíté-
kot a pályázó a kiíró MÁK 10045002-01712096 egyszám-
lájára a pályázat benyújtását megelõzõen köteles befizetni.
A befizetett ajánlati biztosítékot a kiíró a nem nyertes aján-
lattevõknek a pályázat elbírálását követõ 15 munkanapon
belül visszafizeti. Az ajánlati biztosíték után kiíró kamatot
nem fizet.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje
alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biz-
tosítékot elveszti.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi ha-
táridõ lejártának napját követõ 60 nap.

A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy db zárt,
cégjelzés nélküli borítékban, „Szolnok 5383 hrsz.” jelige
feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani személye-
sen, vagy meghatalmazott útján legkésõbb

2009. március 12-én 15 óráig

a kiíró alábbi címen található irodájában: 5002 Szolnok,
Ságvári krt. 4., 434. sz. iroda (5002 Szolnok, Pf. 63).

A pályázati kiírásokkal kapcsolatban kiegészítõ tájé-
koztatás Vona Titusztól kérhetõ, az alábbi telefonszámon:
(56) 501-974.

A pályázati ajánlatok bontására 2009. március 17-én
10 órakor a kiíró hivatalos helyiségében kerül sor, azon a
közjegyzõ és a pályázat kiírójának képviselõi vesznek
részt.
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A pályázati ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosít-

hatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlat-
tételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

A pályázati ajánlatok elbírálása a pályázati határidõ le-
jártát követõ 15 napon belül történik, melyet a kiíró egy al-
kalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.

A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó
döntésérõl írásban, a pályázati ajánlatok elbírálását követõ
15 napon belül, illetve az elbírálási határidõ esetleges
meghosszabbításának lejártát követõ 15 napon belül tájé-
koztatja a pályázókat.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat so-

ron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– a pályázótól technikai-formai kérdésekben, írásban

felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy a pá-
lyázó ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formá-
ban nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogal-
mazott feltételek olyan változását, amely az értékelés so-
rán a beérkezett pályázatok sorrendjét módosíthatná.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,
– a kiíró az eljárás eredménytelenítésérõl döntött,

– egyik pályázó sem tett a pályázati felhívásban foglal-
taknak megfelelõ ajánlatot,

– valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát, vagy a töb-
bi pályázó érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha az alábbiakban megha-
tározott valamennyi feltétel teljesül:

– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve sza-
bályszerûen meghosszabbított pályázati határidõ lejárta
elõtt nyújtották be,

– megfelel a pályázati kiírásban és a jogszabályokban
foglalt feltételeknek,

– a pályázó csatolta az APEH igazolását, hogy nincs 60
napnál régebben lejárt esedékességû köztartozása (adó-,
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államház-
tartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési köte-
lezettsége),

– ha a pályázó csatolja arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem esik a 2007. évi CVI. törvény. 25. § (1) bekez-
désben meghatározott, szerzõdéskötést kizáró okok alá,

– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak
megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,

– a pályázó bérletidíj-ajánlata a minimum összeget el-
éri,

– a pályázó elõzetesen megvásárolta a pályázati doku-
mentációt,

– a pályázati ajánlat tartalmazza a bérlettel kapcsolatos
kikötések maradéktalan elfogadásáról szóló írásos nyilat-
kozatot.
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A Pénzügyminisztérium közleménye a könyvviteli szolgáltatást végzõk szakmai továbbképzésére kijelölt intézmények
jegyzékérõl

A könyvviteli szolgáltatást végzõk szakmai továbbképzésére kijelölt intézmények jegyzéke

1 Albacomp Zrt. 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9.

2 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.

3 Benedek és Társai Könyvelõ és Adótanácsadó Kft. (BÉTA Kft.) 1035 Budapest Miklós tér 2.

4 BGY KÖZGAZDA Szaktanácsadó Bt. 2660 Balassagyarmat Hunyadi u. 42.

5 Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola 1094 Budapest Balázs Béla u. 18.

6 Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar 1149 Budapest Buzogány u. 11–13.

7 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 1–9.

8 CONFORG Oktató és Tanácsadó Kft. 1118 Budapest Somlói út 20/B

9 CORVUS Oktatási és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllõ Dózsa Gy. út 5–7.

10 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. 1211 Budapest Táncsics M. u. 78.

11 Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma 4032 Debrecen Böszörményi út 138.

12 DMG Oktatási Nonprofit Kft. 6721 Szeged Párizsi krt. 8–12.

13 Dr. Czegle és Társa Könyvvizsgáló és Szakoktató Kft. 1026 Budapest Bem József u. 5. III/6.

14 Economix Egyetemi Business Centrum Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 3515 Miskolc Egyetemváros

15 Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet 1085 Budapest Horánszky u. 15.

16 ETK Szolgáltató Zrt. 1149 Budapest Angol u. 34.

17 FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Kft. 9400 Sopron Kurucdomb sor 2.

18 Hajnóczy Iván Alapítvány 6000 Kecskemét Katona József tér 4.

19 HESSYN Informatikai és Oktatási Kft. 1181 Budapest Mátyás király u. 37.

20 INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft. 3561 Felsõzsolca Bartók Béla u. 53.

21 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 1068 Budapest Városligeti fasor 42.

22 Károly Róbert Fõiskola 3200 Gyöngyös Mátrai út 36.

23 Kecskeméti Regionális képzõ Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út 20.

24 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzõ Kft. 1077 Budapest Rózsa u. 4–6.

25 KOMPKONZULT Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. 1039 Budapest Királyok útja 174.

26 Közgazdasági Szakközépiskola (Hajdúszoboszló) 4200 Hajdúszoboszló Gönczy Pál u. 17.
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27 Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. 1139 Budapest Hajdú u. 18–24.

28 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 1075 Budapest Madách tér 3.

29 Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete 1024 Budapest Margit krt. 7. III/5.

30 METODIKA Oktatási Szolgáltató Kft. 1031 Budapest Csónakház u. 9. I/2.

31 Novoschool Nyelvi, Gazdasági Továbbképzõ és Vizsgacentrum Kft. 1091 Budapest Üllõi út 63.

32 OKTKER-NODUS KIADÓ Kft. 8200 Veszprém Bartók Béla u. 12.

33 PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM Kft. 7622 Pécs Czinderi u. 6.

34 PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. 1143 Budapest Szobránc u. 6–8.

35 PÖRDE Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1038 Budapest Márton út 32.

36 Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft. 4800 Vásárosnamény Kossuth u. 35/2.

37 RODIN Management Service Kft. 1039 Budapest Fodros köz

38 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135 Budapest Mór u. 2–4.

39 Sämling Gazdasági Továbbképzõ Kft. 1124 Budapest Németvölgyi út 64.

40 SIKER Oktatásszervezõ Bt. 6756 Tiszasziget Május 1. u. 32.

41 SOTER-LINE Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft. 1073 Budapest Erzsébet krt. 7.

42 SZOFISZTIKA Oktatásszervezõ Kft. 1073 Budapest Erzsébet krt. 39. I/1–5.

43 TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület 2800 Tatabánya Kossuth Lajos út 106.

44 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest Váci út 70.

45 UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. 1093 Budapest Fõvám tér 8. III/313.

46 Vállalkozásbarát Könyvelõ, Oktató és Szolgáltató Bt. 2120 Dunakeszi Szondi u. 3.

47 VERZÁL-KONZULT-PRESSZ Kiadói, Tanácsadó Kft. 1067 Budapest Teréz krt. 8. III/25.
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye

a gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történõ nyújtására jogosult szolgáltatók jegyzékérõl*

Fürdõ megnevezése Címe
Besorolása Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Baranya megye

Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 7300 Sikonda, Fürdõ u. 4. O x x x x x x

Érted-Veled Baranyában Alapítvány 7900 Szigetvár, Tinódi L. u. 1. H x x x x x x x x

Harkány Gyógyfürdõ Zrt. 7815 Harkány, Kossuth L. u. 5. O x x x x x x x x

Hullám Uszoda, Strand és Gyógyfürdõ 7623 Pécs, Szendrey J. u. 7. K x x x x x x

Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola
uszodája

7633 Pécs, Bánki D. u. 2. x

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
uszodája

7624 Pécs, Szigeti út 12. x

San-At Kft. 7720 Pécsvárad, Várkert u. 10. H x x x x

Sziget-Víz Kft. Termálfürdõ 7900 Szigetvár, Tinódi L. u. 23. x

Tereka Kft. Thermál Hotel Harkány 7815 Harkány, Járó J. u. 1. K x x x x x x

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht. 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. O x x x x x x x x x

Bács-Kiskun megye

Bajai Sportuszoda 6500 Baja-Petõfisziget, Május 1. sétány 3. x

Halasthermál Kft. 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. H x x x x x

Hotel Imperial Gyógyszálló 6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21. K x x x x x x x

Jonathermál Zrt. 6120 Kiskunmajsa, Kõkút 26. K x x x x x x

Kalocsai Fedett Uszoda 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 4. H x x x x x x

Kecskeméti Fedett Uszoda 6000 Kecskemét, Izsáki u. 1. H x x x x x

Kiskunfélegyházi Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. K x x x x x x x x x x

Kiskunhalasi Fedett Uszoda 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. x

Kovács és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 6000 Kecskemét, Serfõzõ u. 1. H x x x x

Sport Univerzál Kft. 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. H x x x x

Tiszaparti Termálfürdõ Kft. 6060 Tiszakécske, Tiszapart H x x x x x
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Fürdõ megnevezése Címe
Besorolása Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Békés megye

Árpád Fürdõ Vízgyógyászati Kft. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. H x x x x x x

Gyomaendrõdi Liget-Fürdõ Szolgáltató Kft. 5500 Gyomaendrõd, Erzsébet liget 2. H x x x x x x

Hõforrás Gyógyászati Kft. 5700 Gyula, Rábai u. 2. O x x x x x x

Komlós Településszolgáltatási Kft. 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2. H x x x x x x x x

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. 5900 Orosháza, Fasor u. 3. O x x x x x x x x x

PMH Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet
Fürdõrészlege

5630 Békés, Kõrösi Cs. S. u. 6/14. H x x x x x x x

Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 5540 Szarvas, Kossuth u. 23. H x x x x x x x x

Thermál Hotel Gara Gyógy- és Wellness Szálloda 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 92. K x x x x x x x x x

Várfürdõ Kft. 5700 Gyula, Várkert u. 2. O x x x x x x x x x x

Városi Önkormányzat PMH Strandfürdõ 5510 Dévaványa, Sport út 4. H x x x x x x

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aqua Terápia Kft. Barlang és Gyógyfürdõ Miskolc-Tapolca 3519 Miskolc, Pazár I. sétány O x x x x x x x

Bogács Thermálfürdõ 3412 Bogács, Fürdõ u. 2. H x x x x x

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium uszodája 3532 Miskolc, Fényi tér 10. x

Gyógyfürdõ Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Teleki B. u. 2. O x x x x x x x x x x

Hernádnémeti Általános Iskola uszodája 3564 Hernádnémeti, Petõfi S. u. 85. x

Kazincbarcikai Városi Fedett Uszoda 3700 Kazincbarcika, Hadak útja 3. x

Mezõkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdõ 3400 Mezõkövesd, Napfürdõ u. 2. O x x x x x x x x x

Miskolci Turisztikai Kft. Selyemréti Strandfürdõ
Gyógyászati Ellátási Egység

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 58. x

Szendrõ Tanuszoda 3752 Szendrõ, Petõfi tér 1–3. x

Budapest

Akarat DSE Bajza Utcai Ének-zene Tagozatos Általános
Iskola uszodája

1062 Budapest, Bajza u. 49–51. x

Akarat DSE Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7. x

Akarat DSE Dagály Fürdõ 1138 Budapest, Népfürdõ u. 38. x

Akarat DSE Elektromos Pálya 1138 Budapest, Népfürdõ u. 18–20. x

Akarat DSE Nemzetközi Sportközpontok 1146 Budapest, Istvánmezei u. 3–5. x

B.H.R.G. Alapítvány Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7. x

B.H.R.G. Alapítvány Pozsonyi úti tanmedence 1137 Budapest, Radnóti M. u. 35. x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Dagály Strandfürdõ
és Uszoda

1138 Budapest, Népfürdõ u. 31–36. K x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Dandár Gyógyfürdõ 1095 Budapest, Dandár u. 5–7. K x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Király Gyógyfürdõ 1027 Budapest, Fõ u. 62–64. K x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Pestszenterzsébeti
Jódos-sós Gyógyfürdõ

1203 Budapest, Vízisport út 2. K x x x
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Fürdõ megnevezése Címe
Besorolása Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Rác Gyógyfürdõ 1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10. K x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Rudas Gyógyfürdõ
és Uszoda

1013 Budapest, Döbrentei tér 9. O x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Széchenyi
Gyógyfürdõ és Uszoda

1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. O x x x x x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Szt. Gellért
Gyógyfürdõ és Uszoda

1118 Budapest, Kelenhegyi út 2–4. O x x x x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Szt. Lukács
Gyógyfürdõ és Uszoda

1027 Budapest, Frankel L. u. 25–29. O x x x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Újpesti Gyógyfürdõ
és Uszoda

1042 Budapest, Árpád út 114–120. K x x x x

Danubius Zrt. Thermál Hotel Hélia 1133 Budapest, Kárpát u. 62–64. O x x x x x

Danubius Zrt. Thermál Hotel Margitsziget 1138 Budapest, Margitsziget O x x x x x x

Gézengúz Alapítvány Thermál Hotel Aquincum Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. x

Gyermekszív 2000 Alapítvány Hochief Hungária Kft. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 18–20. x

Kispesti Uszoda 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. x

Kispesti Uszoda Tanuszoda 1192 Budapest, Hungária út 28. x

Thermál Hotel Aquincum Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. O x x x x x x

Vízválasztó Egészségmegõrzõ Közhasznú Sportegyesület
(VESE) Nõvér Utcai Iskola uszodája

1131 Budapest, Nõvér u. 15–17. x

Vízválasztó Egészségmegõrzõ Közhasznú Sportegyesület
(VESE) Radnóti M. Iskola uszodája

1137 Budapest, Radnóti M. u. 35. x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. Csillaghegyi
strandfürdõ (csak nyáron)

1038 Budapest, Pusztakúti út 3. x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. Farkasréti Általános
Iskola uszodája

1112 Budapest, Érdi út 2. x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. HTTR
Államigazgatási Fõiskola uszodája

1118 Budapest, Mányoki u. 9. x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. Rudas Uszoda 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. x

Pest megye

Atomium Kft. Thermál Hotel Liget 2030 Érd-Ófalu, Római u. 9. K x x x x x x x

Budaiút-Invest Beruházó Kft. 2700 Cegléd, Fürdõ u. 24. H x x x x x x

Ceglédi Termálfürdõ Kft. 2700 Cegléd, Fürdõ u. 27–29. K x x x x x x x

Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház

2026 Visegrád, Gizella telep K x x x x x x x x x

FUT Alapítvány Általános Iskola uszodája 2112 Veresegyház, Mogyoródi út 5–7. x

FUT Alapítvány Hajós Alfréd Általános Iskola uszodája 2100 Gödöllõ, Légszesz u. 10. x

Gézengúz Alapítvány Cseppek Háza 2011 Budakalász, Sport u. 3. x

Nyuszi-Uszi Bt. Illyés Gyula Gimnázium uszodája 2040 Budaörs, Szabadság u. 162. x
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Fürdõ megnevezése Címe
Besorolása Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Pej Kft. Dunabogdányi Tanuszoda 2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 11. x

Pej Kft. Farkasvár DSE 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 6. x

Pej Kft. MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képzõ Központ
uszodája

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 12. x

Prevenció 2006. Bt. Fabriczius J. Általános Iskolai
Sportlétesítmény

2112 Veresegyház, Mogyoródi út 5–7. x

Prevenció 2006. Bt. Misszió Egészségügyi Központ 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30. x

Prevenció 2006. Bt. Petõfi Sándor Gimnázium Tanuszodája 2170 Aszód, Hatvani út 3. x

Szülõk Fóruma Egyesület Tanuszoda
2440 Százhalombatta,
Kodály Zoltán sétány 1–3.

x

Vízválasztó Egészségmegõrzõ Közhasznú Sportegyesület
(VESE) KSK Kft. uszodája

2120 Dunakeszi, Fõ út 010/6. hrsz. x

Csongrád megye

Borbála Fürdõ – Gyevitur Kft. 6750 Algyõ, Sport u. 9. x

Csongrádi Idegenforgalmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Dob u. 3. H x x x x x x

Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdõ 6782 Mórahalom, Szent L. park 4. K x x x x x x x x x

Gyermekrehabilitációs Alapítvány 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. x

Hódmezõvásárhelyi Vagyonkezelõ Zrt. 6800 Hódmezõvásárhely, Ady E. u. 1. H x x x x x

Hunguest Hotels Zrt. – Hotel Forrás 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16–24. K x x x x x

Makói Gyógyfürdõ Kft. 6900 Makó, Marczibányi tér 6. K x x x x x x x x

Nemó Úszósuli Sportszolgáltató Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. x

Põcze Gábor egyéni vállalkozó 6900 Makó, Marczibányi tér 6. x

Progress 2001 Kft. 6760 Kistelek, Kossuth u. 5–7. H x x x x x

Szegedi Sport és Fürdõk Kft. Anna Gyógy-, Thermál- és
Élményfürdõ

6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. O x x x x x x x x x

Szentesi Gyógyfürdõ és Nappali Kórház 6600 Szentes, Ady E. u. 44. K x x x x x x x x x x

Fejér megye

Agárdi Termál- és Gyógyfürdõ 2484 Agárd, Határ u. O x x x x x x x

Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda 2400 Dunaújváros, Építõk u. 9. x

Ercsi Sportcsarnok 2451 Ercsi, Bem u. 2. x

GALERIUS Élményfürdõ és Wellness Központ 8600 Siófok, Szent L. u. 183. x

Székesfehérvári Városi Uszoda 8000 Székesfehérvár, Mészöly G. u. 2. x

Gyõr-Moson-Sopron megye

Állami Szanatórium 9400 Sopron, Várisi u. 2. O x x x x x x x

Club Eldorado Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10. K x x x x x x x

Egészségért Kkt. 9021 Gyõr, Bajcsy-Zsilinszky út 32. x

Flóra Termál Kft. 9330 Kapuvár, Fürdõ u. 42. H x x x x

Gézengúz Alapítvány 9025 Gyõr, Liget u. 1. x
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Fürdõ megnevezése Címe
Besorolása Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Rába-Quelle Kft. 9025 Gyõr, Fürdõ tér 1. O x x x x x x x x x x

Sá-Ra Termál Kft. 9437 Hegykõ, Fürdõ u. 5. H x x x x x

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. 9400 Sopron, Bartók B. u. 42. x

Hajdú-Bihar megye

Alföld 92 Kft.
4200 Hajdúszoboszló,
Mátyás király sétány 17.

H x x x x x x x x

Cívis Hotels Rt. 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 1–3. H x x x x x x

Érted-Veled Baranyában Alapítvány 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 1–3. H x x x x x

Érted-Veled Baranyában Alapítvány 4130 Derecske, Csokonai u. 3. H x x x x x

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 4221 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. H x x x x x x x x x

Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft. 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. H x x x x x x

Hortus Naturae Hõforrás Kft.
4200 Hajdúszoboszló,
Mátyás király sétány 21.

O x x x x x x x

Hortus Naturae Nagyerdõ Kft. 4032 Debrecen, Pallagi út 5. K x x x x x x x

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Szent I. park 1–3. O x x x x x x x x x x

Hunguest Hotels Zrt. – Hotel Béke
4200 Hajdúszoboszló,
Mátyás király sétány 10.

O x x x x x x x x x

Luximpex Kft.
4200 Hajdúszoboszló,
Mátyás király sétány 19.

O x x x x x x x x

Nagyerdei Gyógyászati Szolgáltató Kft. 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. O x x x x x x x x x x

Püspökladányi Gyógyfürdõ Kft. 4150 Püspökladány, Petõfi u. 62. K x x x x x x x x x

Thermal Hotel Victoria Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 6. H x x x x x x

VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. 4026 Debrecen Fûvészkert u. 4. x

Heves megye

Eger-Park Hotel Kft. 3300 Eger, Szálloda út 1–3. K x x x x

Hunguest Hotels Zrt. – Hotel Flóra 3300 Eger, Fürdõ út 5. O x x x x x x x

Paraaqua Alapítvány a gyermekek fejlesztéséért 3300 Eger, Malomárok út 1. x

Paraaqua Alapítvány a gyermekek fejlesztéséért 3300 Eger, Frank Tivadar út 5. x

Parádfürdõi Állami Kórház 3244 Parádfürdõ, Kossuth L. út 221. O x x x x x x x

Komárom-Esztergom megye

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Iskola u. 9–11. x

Esztergomi Fürdõ (SPA) Szolgáltató Zrt. 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 5. H x x x x x x x

Kernstok Általános Iskola uszodája 2536 Nyergesújfalu, Kossuth u. 89. x

Komthermál Fürdõ 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34–36. H x x x x x x x

Szent Borbála Kórház Fiziotherápiás Gyógyintézet 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 9. H x x x x x x

Nógrád megye

Bátonyterenyei Tanuszoda 3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1. x

Tanuszoda 3100 Salgótarján, Pécskõ u. 13. x
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Fürdõ megnevezése Címe
Besorolása Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Somogy megye

Barcsi Gyógyfürdõ és Rekreációs Központ 7570 Barcs, Május 1. utca 2. K x x x x x x

Boglárka 2006. Kft. Urányi János Sportuszoda 8630 Balatonboglár, Gaál Gaston u. 58. x

Csokonyavisontai Gyógyfürdõ 7555 Csokonyavisonta, Fürdõtelep K x x x x x x x

Igali Gyógyfürdõ 7275 Igal, Rákóczi tér 30. K x x x x x

Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdõ 7400 Kaposvár, Csik F. sétány 1. K x x x x x x x

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium tanmedencéje

7400 Kaposvár, Béke utca 75. x

Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdõ 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 1. K x x x x x x x x x x

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanmedencéje

7400 Kaposvár, Béke utca 75. x

Vadvirág Alapítvány Duráczky József Fejlesztõ és
Módszertani Központ uszodája

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8. x

Vadvirág Alapítvány Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium tanmedencéje

7400 Kaposvár, Béke utca 75. x

Vadvirág Alapítvány Klebelsberg Középiskolai Kollégium
uszodája

7400 Kaposvár, Álmos vezér utca 1. x

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Sóstó Gyógyfürdõk Zrt. Fürdõház
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
15086. hrsz.

H x x x x x x x

Sóstó Gyógyfürdõk Zrt. Júlia Fürdõ 4400 Nyíregyháza, Malom u. 16. H x x x x x x

Szatmár Beregi Kórház és Gyógyfürdõ 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. K x x x x x x x x x x

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Berekfürdõ Termál- és Strandfürdõ 5309 Berekfürdõ, Berek tér 11. H x x x x x

Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ 5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ u. 1/A O x x x x x x x x x

Jászberény Termálfürdõ 5100 Jászberény, Hatvani u. 5. H x x x x

ORTHOVIS Kft. Fiziotherápiás és Gyógyászati
Ambulancia

5300 Karcag, Forrás u. 3. H x x x x x x x x

Termál Hotel Pávai 5309 Berekfürdõ, Pávai Vajna F. u. 3. H x x x x x x x

Termál Hotel Szivek 5309 Berekfürdõ, Gyár u. 1. H x x x x x x x

Tisza Szálló és Gyógyfürdõ 5000 Szolnok, Verseghy park 2. O x x x x x x

Tiszafüredi SANITAS CORPORIS Kft. 5350 Tiszafüred, Poroszlói u. 2. H x x x x x x x

Tiszaörs Fürdõ, Tiszaörsi Fürdõ 2004 Kft. 5362 Tiszaörs, Nefelejcs út 2. H x x x x x

Túrkeve Termál- és Strandfürdõ, Gyógyfürdõ Nonprofit
Közhasznú Kft.

5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11. H x x x x x x x

Tolna megye

Dunaföldvári Duna-parti Idegenforgalmi Zrt. 7020 Dunaföldvár, Hõsök tere 26. H x x x x x

Farkas Attila tanuszoda Sinka Szilvia 7200 Dombóvár, Katona J. u. 27. x

Gunaras Gyógyfürdõ és Idegenforgalmi Zrt. 7200 Dombóvár, Kernen tér 1. K x x x x x x x x x
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Fürdõ megnevezése Címe
Besorolása Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar
uszoda

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. x

Vas megye

Büki Gyógyfürdõ Zrt. 9740 Bükfürdõ, Termál krt. 2. O x x x x x x x x x

Danubius Szállodaüzemeltetõ és Szolgáltató Zrt.
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága

9600 Sárvár, Rákóczi u. 1. H x x x x x x x x

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézet 9730 Kõszeg, Kiss J. u. 31. x

Molnár Csaba 9900 Körmend, Alkotás u. 1/3. x

Sárvári Gyógyfürdõ Kft. 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. O x x x x x x x x x

Városgondnokság Celldömölk 9500 Celldömölk, Temesvár u.16. H x x x x x x x x x

Vas megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs
és Gyógyfürdõ Kórház Egyetemi Oktató Kórház

9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31. K x x x x x x

Veszprém megye

Állami Szívkórház, Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. O x x x x x

Zala megye

Aquamarin Szállodaipari Kft. 8380 Hévíz, Honvéd u. 14. O x x x x x x x

Ágnes Panzió Idegenforgalmi Kft. 8380 Hévíz, Honvéd u. 7. K x x x x x x

Gránit Gyógyfürdõ Zrt. 8749 Zalakaros, Thermál u. 4. O x x x x x x x x

Gyógyvíz Medicina Egészségügyi Szolgáltató Bt. 8960 Lenti, Táncsics u. 2/A K x x x x x x

Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht. 8380 Hévíz, Dr. Schulhof V. sétány 1. O x x x x x x x x x

Hotel Carbona Zrt. 8380 Hévíz, Attila u. 1. O x x x x x x x x

Hotel Európa Fit 8380 Hévíz, Jókai u. 3. O x x x x x x x

Hunguest Hotels Zrt. – Hotel Helios 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 91. O x x x x x x

Strand Kft. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. x
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda közleményei

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye (Sz09)

az elõadások szervezõi számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának engedélyezése
fejében fizetendõ szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

Az ARTISJUS a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésé-
ben, 25. § (1), (4), (5), (6) bekezdéseiben, 90. § (1) bekezdésében, valamint 92. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján, továbbá a jelen jogdíjközlemény I. fejezet 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pontjaiban és II. fejezet 2. és 3. pontjában megha-
tározott felhasználásokra az Szjt. 77. §-ában foglalt jogok tekintetében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MA-
HASZ) és a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben az
irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának szervezõi számára a nyilvános elõadások engedélyezése
fejében fizetendõ alábbi szerzõi jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet

A NYILVÁNOS ELÕADÁSOK SZERVEZÕI ÁLTAL FIZETENDÕ JOGDÍJAK

1. Koncert

A koncertre vonatkozó általános szabályok

1.1. Fogalma: olyan zenei elõadás, amelyre a közönség a zene hallgatása céljából gyûlik össze, és amely elõadáson a
zene fõszolgáltatásként kerül felhasználásra.

1.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 9%-a, de a fizetendõ szerzõi jogdíj nem lehet kevesebb, mint a be-
lépõdíj nélküli rendezvényekre a jelen jogdíjközlemény 7.1. pontjában megállapított szerzõi jogdíj mértéke.

1.3. Elszámolás:

A rendezvény szervezõje a koncertet követõ 3 napon belül vagy az ARTISJUS-szal kötött megállapodásban meghatá-
rozott egyéb határidõre köteles az elszámolás alapjául szolgáló iratokat becsatolni.

Amennyiben a szervezõ bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervezõ bevételre vo-
natkozó összes bizonylatát, vagy elõzetes egyeztetést követõen betekinthet a koncerttel kapcsolatos elszámolásaiba. Ha
a kért iratokat és bizonylatokat írásbeli felszólítás után sem nyújtják be határidõre, az ARTISJUS a rendelkezésére álló
adatok alapján állapítja meg a fizetendõ szerzõi jogdíjat.

1.4. Mérséklések:

1.4.1. Ha egy elõadáson belül a nem védett mûvek száma az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetendõ szerzõi jogdíj az áfát
nem tartalmazó bevétel 6%-a.

1.4.2. A rendezvény szervezõje az alábbi kedvezményekben részesülhet: ha a rendezvény szervezõje a rendezvény
megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy az abban rögzített összegû szer-
zõi jogdíjrészletet a rendezvény megtartása elõtt megfizeti, és

1.4.2.1. a 2007. negyedik naptári negyedévben és a 2008. évben tartott rendezvény(ek) után megállapított szerzõi jog-
díj a 2008. évben az ARTISJUS számlájára befizetésre és jóváírásra került, amely jogdíj kedvezmény nélkül számított
összege nem éri el a 2 000 000 Ft-ot, 20% kedvezményben részesül;

1.4.2.2. az általa a 2007. negyedik naptári negyedévben és a 2008. évben tartott rendezvény(ek) után megállapított
szerzõi jogdíj a 2008. évben az ARTISJUS számlájára befizetésre és jóváírásra került, amely jogdíj kedvezmény nélkül
számított összege eléri vagy meghaladja a

2 000 000 Ft-ot:
= 9%-os kiinduló szerzõi jogdíjmérték esetén a fizetendõ szerzõi jogdíjmérték: 6%,
= 6%-os kiinduló szerzõi jogdíjmérték esetén a fizetendõ szerzõi jogdíjmérték: 4,5%;

3 000 000 Ft-ot:
= 9%-os kiinduló szerzõi jogdíjmérték esetén a fizetendõ szerzõi jogdíjmérték: 5,5%,
= 6%-os kiinduló szerzõi jogdíjmérték esetén a fizetendõ szerzõi jogdíjmérték: 3,7%;
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4 000 000 Ft-ot:
= 9%-os kiinduló szerzõi jogdíjmérték esetén a fizetendõ szerzõi jogdíjmérték: 5%
= 6%-os kiinduló szerzõi jogdíjmérték esetén a fizetendõ szerzõi jogdíjmérték: 3,2%;
= abban az esetben, ha

– egyébként a szerzõi jogdíj mértékének megállapításakor az 5%-os mérték lenne az irányadó és
– az egy koncert után megállapított szerzõi jogdíj összege meghaladja
– a nettó 13 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendõ jogdíj mértéke – az áfát nem tartalmazó bevétel – 4,6%-ra
– a nettó 16 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendõ jogdíj mértéke – az áfát nem tartalmazó bevétel – 4,2%-ra,
– a nettó 21 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendõ jogdíj mértéke – az áfát nem tartalmazó bevétel – 3,8%-ra

módosul.

1.5. Az 1.4.2.1. és az 1.4.2.2. pontokban meghatározott kedvezmények együtt nem alkalmazhatóak.

1.6. Mûsorközlés:

A szervezõ a felhasznált mûvekrõl köteles mûsorközlést adni a következõ tartalommal:
– a felhasznált mû címe,
– a felhasznált mû elhangzási ideje,
– a felhasznált mû szerzõje, át- vagy feldolgozója.
A mûsorközlést a koncertet (sorozatrendezvény esetén az utolsó elõadást) követõ 3 napon belül köteles a szervezõ

benyújtani.

2. Diszkó, bál, össztánc

A diszkóra, bálra, össztáncra vonatkozó általános szabályok

2.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség szerkesztett, válogatott lemezbemutatás vagy élõ elõadás útján
nyújtott zeneszolgáltatás mellett táncolhat.

2.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a fizetendõ szerzõi jogdíj nem lehet kevesebb, mint a be-
lépõdíj nélküli rendezvényekre a jelen jogdíjközlemény 7.1. pontjában megállapított szerzõi jogdíj mértéke.

2.3. Elszámolás

A rendezvény szervezõje a rendezvényt követõ 3 napon belül vagy az ARTISJUS-szal kötött megállapodásban meg-
határozott egyéb határidõre köteles az elszámolás alapjául szolgáló iratokat becsatolni. Amennyiben a szervezõ bejelen-
tési kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervezõ bevételre vonatkozó összes bizonylatát, vagy
elõzetes egyeztetést követõen betekinthet a rendezvénnyel kapcsolatos elszámolásaiba. Ha a kért iratokat és bizonylato-
kat a szervezõ írásbeli felszólítás után sem nyújtja be határidõre, az ARTISJUS a rendelkezésére álló adatok alapján álla-
pítja meg a fizetendõ szerzõi jogdíjat.

2.4. Mérséklés

Ha a rendezvény szervezõje a rendezvény megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben
vállalja, hogy a rendezvény megtartása elõtt a megállapodásban rögzített összegû jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvez-
ményben részesül.

3. Táncház

A táncházra vonatkozó általános szabályok

3.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség élõ népzenére, illetve népzenei feldolgozásra épülõ zeneszolgálta-
tás mellett táncolhat.

3.2. Jogdíj mértéke: áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a fizetendõ szerzõi jogdíj nem lehet kevesebb, mint a belé-
põdíj nélküli rendezvényekre a jelen jogdíjközlemény 7.1. pontjában megállapított szerzõi jogdíj mértéke.

3.3. Elszámolás

A rendezvény szervezõje a rendezvényt követõ 3 napon belül vagy az ARTISJUS-szal kötött megállapodásban meg-
határozott egyéb határidõre köteles az elszámolás alapjául szolgáló iratokat becsatolni. Amennyiben a szervezõ bejelen-
tési kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervezõ bevételre vonatkozó összes bizonylatát, vagy
elõzetes egyeztetést követõen betekinthet a rendezvénnyel kapcsolatos elszámolásaiba. Ha a kért iratokat és bizonylato-
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kat a szervezõ írásbeli felszólítás után sem nyújtja be határidõre, az ARTISJUS a rendelkezésére álló adatok alapján
állapítja meg a fizetendõ szerzõi jogdíjat.

3.4. Mérséklés

3.4.1. Ha egy elõadáson belül a nem védett mûvek száma a 33%-ot meghaladja, de 66%-nál kevesebb, úgy a fizetendõ
szerzõi jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 5%-a. Ha egy elõadáson belül a nem védett mûvek száma a 66%-ot megha-
ladja, úgy a fizetendõ szerzõi jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 2%-a.

3.4.2. Ha a rendezvény szervezõje a rendezvény megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt,
amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása elõtt a megállapodásban rögzített összegû jogdíjrészletet megfizeti,
20% kedvezményben részesül.

3.5. Mûsorközlés

A szervezõ a felhasznált mûvekrõl köteles mûsorközlést adni a következõ tartalommal:
– a felhasznált mû címe,
– a felhasznált mû elhangzási ideje,
– a felhasznált mû szerzõje, át- vagy feldolgozója.
A mûsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény esetén az utolsó elõadást) követõ 3 munkanapon belül köteles a

szervezõ benyújtani.

4. Mûsoros elõadás

A mûsoros elõadásra vonatkozó általános szabályok

4.1. Fogalma: olyan vegyes irodalmi és zenei, szórakoztató mûsor, továbbá revü, varieté, táncbemutató, táncverseny,
divatbemutató, lézerszínház stb., amelyet egy vagy több fellépõ (közremûködõ) részvételével rendeznek.

4.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-a, de a fizetendõ szerzõi jogdíj nem lehet kevesebb, mint a be-
lépõdíj nélküli rendezvényekre a jelen jogdíjközlemény 7.1. pontjában megállapított szerzõi jogdíj mértéke.

4.3. Elszámolás

A rendezvény szervezõje a rendezvényt követõ 3 napon belül vagy az ARTISJUS-szal kötött megállapodásban meg-
határozott egyéb határidõre köteles az elszámolás alapjául szolgáló iratokat becsatolni. Amennyiben a szervezõ bejelen-
tési kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervezõ bevételre vonatkozó összes bizonylatát, vagy
elõzetes egyeztetést követõen betekinthet a rendezvénnyel kapcsolatos elszámolásaiba. Ha a kért iratokat és bizonylato-
kat a szervezõ írásbeli felszólítás után sem nyújtja be határidõre, az ARTISJUS a rendelkezésére álló adatok alapján álla-
pítja meg a fizetendõ szerzõi jogdíjat.

4.4. Mérséklés

4.4.1. Ha egy elõadáson belül a nem védett mûvek aránya az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetendõ szerzõi jogdíj az áfát
nem tartalmazó bevétel 6%-a.

4.4.2. Ha a rendezvény szervezõje a rendezvény megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt,
amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása elõtt a megállapodásban rögzített összegû jogdíjrészletet megfizeti,
20% kedvezményben részesül.

4.5. Mûsorközlés

A szervezõ a felhasznált mûvekrõl köteles mûsorközlést adni a következõ tartalommal:
– a felhasznált mû címe,
– a felhasznált mû elhangzási ideje,
– a felhasznált mû szerzõje, át- vagy feldolgozója.
A mûsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény esetén az utolsó elõadást) követõ 3 napon belül köteles a szervezõ

benyújtani.

5. Vegyes rendezvények

5.1. Ha az 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. pontokban felsorolt elõadások bármelyike egy rendezvény (rendezvénysorozat) prog-
ramjának keretében úgy kapcsolódik zenemûvek egyidejû felhasználásával nem járó módon szakirodalmi mûvek, nagy
terjedelmû szépirodalmi mûvek (regények) teljes felolvasásához, szakmai jellegû szóbeli elõadásokhoz, vitákhoz, be-
szélgetésekhez, tájékoztatókhoz és más hasonló programrészekhez, hogy a rendezvény teljes programjának írásbeli is-
mertetõjébõl megállapítható, hogy az említett programrészek a rendezvény (rendezvénysorozat) lényeges részét alkot-
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ják, továbbá a zenemûvek nyilvános elõadása és az azt nem tartalmazó szakmai programrészek szervesen összekap-
csolódnak, a fizetendõ szerzõi jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 4%-a.

5.2. Ha a rendezvény a 2.1. pontban meghatározott nyilvános elõadást is magában foglal, a fizetendõ szerzõi jogdíj az
áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.

5.3. Ha a rendezvény szervezõje a rendezvény megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amely-
ben vállalja, hogy a rendezvény megtartása elõtt a megállapodásban rögzített összegû jogdíjrészletet megfizeti, 20%
kedvezményben részesül.

6. Mûkedvelõ kulturális közösségek elõadása

Mûvelõdési intézmény vagy önkormányzat által tartósan mûködtetett mûkedvelõ kulturális közösség (tánccsoport
stb.) elõadásai után, amennyiben az elõadás a mûködtetõ intézményben történik:

6.1. Belépõdíj szedése esetén az áfát nem tartalmazó bevétel 3%-át kell fizetni szerzõi jogdíjként.

6.2. Belépõdíj nélküli rendezvény esetén elõadásonként 540 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

7. Az 1–6. pontba nem tartozó, belépõdíj nélküli eseti rendezvények

7.1. Belépõdíj nélküli rendezvény (pl. koncert egy fellépõvel, kivétel a 7.2., 7.3 és 7.4. pont szerinti rendezvények)
esetén a közönség számától függõen, helyszínenként, naponta az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:

1–50 fõig 2 590 Ft
51–100 fõig 5 030 Ft
101–200 fõig 9 760 Ft
201–500 fõig 18 930 Ft
501–1000 fõig 35 960 Ft
1001–2000 fõig 64 730 Ft
2001–4000 fõig 110 030 Ft
4001–6000 fõig 132 040 Ft
6001–10 000 fõig 176 050 Ft
10 001–20 000 fõig 281 680 Ft
20 000 fõ felett minden megkezdett 20 000 fõ után további 216 000 Ft

7.2. Fél vagy egész napos belépõdíj nélküli rendezvény (például koncertek több fellépõvel, majális, sör-, borfesztivál,
búcsú, politikai, társadalmi célú rendezvény) esetén a közönség számától függõen az alábbi napi szerzõi jogdíjat kell
fizetni:

1–500 fõig 22 710 Ft
501–1000 fõig 43 150 Ft
1001–2000 fõig 77 670 Ft
2001–4000 fõig 132 040 Ft
4001–6000 fõig 158 450 Ft
6001–10 000 fõig 211 260 Ft
10 000–20 000 fõig 338 020 Ft
10 000 fõ felett minden megkezdett 10 000 fõ után további 129 600 Ft

7.3. Önkormányzat által rendezett fél vagy egész napos belépõdíj nélküli rendezvény (például koncertek több fellépõ-
vel, majális, sör-, borfesztivál, településnap, búcsú, politikai, társadalmi célú rendezvény) esetén a közönség számától
függõen az alábbi napi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

1–500 fõig 15 140 Ft
501–1000 fõig 28 770 Ft
1001–2000 fõig 51 780 Ft
2001–4000 fõig 88 025 Ft
4001–6000 fõig 105 630 Ft
6001–10 000 fõig 140 840 Ft
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10 001–20 000 fõig 225 340 Ft
20 000 fõ felett minden megkezdett 10 000 fõ után további 86 400 Ft

7.4. Az 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, vallási közösségek, vallási felekezetek által, saját
közösségi helyiségükben megtartott hangversenyek, mûsoros elõadások esetén:

500 fõig 1 050 Ft
501–1000 fõig 2 150 Ft
1001–2000 fõig 4 170 Ft
2000 fõ felett minden megkezdett 1000 fõ után további 1 080 Ft

napi szerzõi jogdíjat kell fizetni. Nem jogdíjköteles az egyházi ünnepségeken, vallási szertartásokon (istentiszteleten)
történõ zenefelhasználás, ha a szabad felhasználás Szjt.-ben meghatározott egyéb feltételei is fennállnak.

7.5. Mérséklés

Ha a rendezvény szervezõje a rendezvény megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben
vállalja, hogy a rendezvény megtartása elõtt a megállapodásban rögzített összegû jogdíjrészletet megfizet, 20% kedvez-
ményben részesül.

7.6. Mûsorközlés

A szervezõ a felhasznált mûvekrõl köteles mûsorközlést adni a következõ tartalommal:
– a felhasznált mû címe,
– a felhasznált mû elhangzási ideje,
– a felhasznált mû szerzõje, át- vagy feldolgozója.
A mûsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény esetén az utolsó elõadást) követõ 3 napon belül köteles a szervezõ

benyújtani.

8. Jótékony célú rendezvények

8.1. Irodalmi és zenemûvek alkalomszerûen rendezett jótékony célú rendezvény (ilyenek különösen azok a rendezvé-
nyek, amelyeket a nevelés, oktatás, egészségügy, szociális gondoskodás, bûnmegelõzés támogatására szerveznek) alkal-
mával történõ nyilvános elõadásának engedélyezése fejében az egyébként fizetendõ szerzõi jogdíj 1/3-át kell fizetni az
alábbi feltételek együttes fennállásakor:

– a rendezvényt a szervezõ olyan tevékenységi körében szervezi, amely tevékenységével elért bevétele után társasági-
adó-fizetési kötelezettség nem terheli;

– annak közremûködõi fellépti díjban nem részesülnek vagy fellépti díjukat teljes egészében a rendezvényt megelõ-
zõen közzétett közérdekû célra ajánlják fel; és

– a szervezõ a rendezvénybõl eredõ teljes bevételét (ideértve a közremûködõk esetlegesen felajánlott fellépti díját is) a
jótékony cél megvalósítására egy nonprofit szervezetnek ajánlja fel és ténylegesen ki is fizeti.

Az ARTISJUS annak igazolására, hogy az elõadás jótékony célúnak minõsül, az alábbi iratok becsatolását kéri:
– a jótékony cél igazolására a szervezõ részérõl a rendezvény céljának ismertetését és annak a nonprofit szervezetnek

a megjelölését, amelynek részére a bevételt felajánlják;
– a szervezõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a rendezvény bevétele után társaságiadó-fizetési kötelezettség nem

terheli;
– az elõadókkal kötött megállapodás egy példányát vagy az elõadók nyilatkozatát, amelyben szerepel a fellépti díjról

való lemondás;
– annak igazolását, hogy a rendezvény szervezõje a teljes bevételét nonprofit szervezetnek átutalta; valamint
– a bevételt felhasználó nonprofit szervezet igazolását az átutalt összeg számláján történõ jóváírásáról.

Ha a rendezvény nem minõsíthetõ jótékony célúnak vagy a rendezvényt szervezõ szerv a kért iratokat 3 napon belül
nem csatolja be, a rendezvény után a jelen jogdíjközlemény szerint egyébként járó jogdíjat meg kell fizetni.

8.2. Mérséklés

Ha a rendezvény szervezõje a rendezvény megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben
vállalja, hogy a rendezvény megtartása elõtt a megállapodásban rögzített összegû jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvez-
ményben részesül.
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9. Rádió- és televízió-mûsorok nyilvános elõadása

Rádió- vagy televízió-mûsorok nyilvános elõadás keretében történõ felvétele vagy közvetítése esetén az alábbiak sze-
rint kell a nyilvános elõadási jogdíjat fizetni:

9.1. Belépõdíj nélkül:
9.1.1. Amikor a mûsor fõként irodalmi vagy zenemûvekbõl áll, a közönség számától függõen, elõadásonként

1–50 fõig 7 830 Ft
51–100 fõig 15 580 Ft
101–500 fõig 23 360 Ft
501–1000 fõig 31 150 Ft
1000 fõ felett minden megkezdett 1000 fõ után további 23 360 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.

9.1.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zenemûvek a mûsor részei, azonban a mûsor nem csak irodalmi
vagy zenemûvekbõl áll (háttérzene) a közönség számától függõen, elõadásonként

1–50 fõig 3 840 Ft
51–100 fõig 7 830 Ft
101–500 fõig 11 670 Ft
501–1000 fõig 15 580 Ft
1000 fõ felett minden megkezdett 1000 fõ után további 7 830 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.

9.2. Belépõdíj szedése esetén:
9.2.1. Amikor a mûsor fõként irodalmi vagy zenemûvekbõl áll, az áfával csökkentett bevétel 9%-át kell szerzõi jogdíj-

ként fizetni.
9.2.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zenemûvek a mûsor részei, azonban a mûsor nem csak irodalmi

vagy zenemûvekbõl áll (háttérzene), az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.

9.3. Mérséklés

Ha a rendezvény szervezõje a rendezvény megtartását megelõzõen az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben
vállalja, hogy a rendezvény megtartása elõtt a megállapodásban rögzített összegû jogdíjrészletet megfizet, 20% kedvez-
ményben részesül.

10. Nyilvános családi ünnepségek

10.1. Az önkormányzatok által rendezett családi ünnepségek (esküvõ, névadó stb.) keretében felhasznált zenei és iro-
dalmi mûsorok után eseményenként 440 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy ezen esemény(ek) után az
önkormányzatnak keletkezik-e bevétele.

10.2. Rendezvényszervezõk által rendezett családi ünnepségek (születésnap, eljegyzés, esküvõ, keresztelõ stb.) kere-
tében felhasznált zenei és irodalmi mûsorok után eseményenként 11 000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni, függetlenül attól,
hogy a rendezvényszervezõnél milyen összegû bevétel keletkezik.

II. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában a felhasználó a nyilvános elõadás szervezõje. A szerzõi jogdíjat a felhasz-
náló köteles fizetni. Abban az esetben, ha a nyilvános elõadáshoz kapcsolódóan bevétel keletkezik, a nyilvános elõadás
szervezõjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépõdíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános
elõadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (támogatás, reklám- és szponzorbevétel stb.) megillet. Ha a nyilvános
elõadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervezõ által igénybe vett harmadik személy (szervezet)
szervezi, a rendezvény szervezõjének a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a be-
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vétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevõnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet)
a szervezésért (közremûködésért) megilletõ (megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.

2. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá esõ bármely rendezvény során a fõszolgáltatásként megvalósuló nyilvános
elõadást megelõzõen, annak szünetében vagy azt követõen járulékos jelleggel kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel
vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen nyilvánossághoz közvetítésére kerül sor, az elõadás szer-
vezõje – e járulékos felhasználásra tekintettel – köteles az egyébként a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendõ szerzõi
jogdíj 2%-át szerzõi jogdíjként, ezen utóbbi összeg 23%-át pedig az elõadómûvészek és hangfelvétel-elõállítók közös
jogkezelõ szervezeteit megilletõ szomszédos jogi jogdíjként megfizetni.

3. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá esõ rendezvényen a fõszolgáltatásként megvalósuló nyilvános elõadás alatt,
ahhoz kapcsolódóan kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat közvetlen nyilvánossághoz
közvetítésére kerül sor (az elõadáshoz hangfelvételt is használnak), az elõadás szervezõje köteles a jelen jogdíjközle-
mény alapján fizetendõ szerzõi jogdíjon felül további 23%, az elõadómûvészek és hangfelvétel-elõállítók közös
jogkezelõ szervezeteit megilletõ szomszédos jogi jogdíjat is megfizetni.

4. Bármely szervezet vagy személy köteles értesíteni a mûsoros elõadás szervezõje nevének és pontos címének megje-
lölésével az ARTISJUS-t mûsoros elõadás megtartására alkalmas helyiségének, területének mûsoros elõadás céljára tör-
ténõ bérbeadásáról vagy arról, ha a helyiségében egyébként mûsoros elõadást rendeznek. Az értesítési kötelezettség el-
mulasztása esetén a jogdíj fizetéséért a helyiséggel rendelkezni jogosult szervezet vagy személy felel.

5. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az ARTISJUS-
nak bejelenteni.

6. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy megvál-
toztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS csak az
ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogkezelõ
szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendõ szerzõi
jogdíj összegével egyezik meg.

6.1. A felhasználó köteles az elõadáson elhangzott mûvek címét és szerzõinek, át- vagy feldolgozóinak nevét, va-
lamint az elhangzás idõtartamát az elõadást követõ 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton közölni az
ARTISJUS-szal [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Szjt. 92. § (5) bekezdés].

6.2. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, a mûfelhasználás módját és mértékét, vala-
mint a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatokat a helyszínen ellenõrizheti.

6.3. Amennyiben a felhasználó a szerzõi jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tesz eleget (6.1. pont), az ARTISJUS a szerzõi jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés ada-
tai, illetve az egyéb rendelkezésre álló adatok (írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó
tájékoztatása stb.) alapján állapítja meg. A helyszíni ellenõrzés során az ARTISJUS jogosult betekinteni a felhasználó
azon irataiba, pénzügyi dokumentumaiba és elszámolásaiba, amelyek a jogdíj megállapításához kapcsolódnak.

6.4. A felhasználó a 6.2. pontban foglalt, a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése
esetén a késedelem idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fize-
tendõ szerzõi jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. A kötbér legmagasabb összege a felhasználó által fizetendõ
szerzõi jogdíj 30%-a.

6.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti,
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelõ adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedõ idõtartamra hibás telje-
sítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

7. A személyes elõadó-mûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadás szerzõi jogdíját az elõadástól számí-
tott 3 napon belül kell megfizetni [Szjt. 25. § (5) bekezdés].

8. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, a
felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfizetési
értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni.
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Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl teszi füg-
gõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése elõtt megfi-
zetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû fel-
használási engedélyt szerez. Részletfizetési megállapodás esetén az utolsó jogdíjrészlet megfizetésével a szervezõ fel-
használási engedélye a felhasználás megkezdésére visszaható hatállyal a megfizetett szerzõi jogdíjjal arányosan bõvül,
illetve a megtartott nyilvános elõadáshoz szükséges mértékûvé válik.

9. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetést, amely elõfeltétele a jelen
jogdíjközleményben felsorolt rendezvényen való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás, adományjegy, csoportok
részére szervezett idegenforgalmi jellegû rendezvények részvételi díja, meghívó, egyéni azonosító stb.).

9.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 6.1., 8., 9.2. pontjainak alkalmazásában bevételen az eladott je-
gyekbõl, bérletekbõl származó bevételt, valamint a bármilyen forrásból származó befizetést és támogatást (például
egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt), továbbá
dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámo-
lási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

9.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a szer-
zõi jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét
kell figyelembe venni. Ha a szerzõi jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli
bevétel értendõ.

9.3. A bevételbõl bizonylatok alapján levonható:
– a kiemelt (VIP) közönségtagok részére nyújtott olyan szolgáltatások értéke, amelyet a belépõdíj tartalmaz, de köz-

vetlenül nem függenek össze a zenefelhasználással (reklámajándék, ingyenes parkolás, közlekedés). Nem sorolható eb-
be a körbe a vendéglátó-szolgáltatás, amelynek ellenértékét bevételnek kell tekinteni;

– a térítésmentesen átadott (szakmai, tisztelet- stb.) jegyek ellenértékébõl az összes eladott jegy (darab) legfeljebb
5%-nak megfelelõ, a legalacsonyabb értékû jegy ellenértékének figyelembevételével számított rész, ha a szervezõ a térí-
tésmentes jegyeket olyan személynek vagy szervezetnek adja át, aki/amely szponzori támogatást nyújtott a rendezvény-
hez. E tényt a szervezõ úgy igazolhatja, hogy teljes bizonyító erejû magánokiratban nyilatkozik

= a térítésmentes jegyeket átvevõ személy/szervezet pontos nevérõl,
= az átadott jegyek számáról,
= arról, hogy a személytõl/szervezettõl szponzori támogatást kapott, és arról a rendezvény bevételei között a min-

denkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelõen beszámol.

10. A jelen szerzõi jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg,
akinek az ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és a felhasználás mértékére,
illetve a felhasznált mûvekre (teljesítményekre) vonatkozó adat- (például mûsor) közlési kötelezettségének [Szjt. 92. §
(5) bekezdés] határidõben eleget tett.

11. A felhasználókkal, illetve a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfele-
lõen képviselõ országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezései-
ben meghatározott tételes vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási
szerzõdést is köthet.

11.1. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés a jogdíjközlemény megfelelõ pontjaiban meghatározott feltételek fennállá-
sa mellett is csak akkor köthetõ, ha

– az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértéké-
re vonatkozó adat- (például mûsor) közlési kötelezettségének az Szjt. 92. § (5) bekezdésre figyelemmel eleget tett,

– az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek
folytán a felhasználó által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók jelentõs részének azonos orszá-
gos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti szerv felhasználási szerzõ-
dés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi.

11.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos ked-
vezményeket biztosít [Szjt. 90. § (4) bekezdés].
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11.3. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az ér-
dek-képviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) szerzõi jogdíj fizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az
érintett felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére,
illetve a felhasznált mûvekre (teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a
szerzõi jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

11.4. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizott-
ság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdek-képviseleti szervek minõsülnek.

12. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen jogdíjközleményben
meghatározott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó
bizonyítja [Szjt. 92. § (3) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az átdolgozott, feldolgozott mûvekre is – kizáró-
lag olyan mûveket, illetve hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvá-
nos elõadás esetén, kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ
eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.

13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedély nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai mûvek
vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem színpadra szánt
szépirodalmi mûvek (például regények) teljes terjedelemben történõ elõadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].

14. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott nyilvános elõadás esetén a közzétett szerzõi jogdíjmér-
tékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az ARTISJUS által esetenként megállapított
szerzõi jogdíj fizetendõ.

15. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fenti jogdíjközlemény 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig hatályos.

ARTISJUS

Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS által megállapított szerzõi jogdíjakat az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye (K 09)

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának
engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok
nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás

engedélyezésének egyéb feltételeirõl

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történõ felhasználás tekintetében az ARTISJUS a szerzõi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1),
(4), (5), (6) bekezdésében, 90. § (1) bekezdésében, valamint 92. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továb-
bá a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MAHASZ) és a Mûvészeti Szak-
szervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben az irodalmi és zenemûvek nem
színpadi nyilvános elõadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi
célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ alábbi szerzõi és
szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet

ÜZLETEK ÉS EGYÉB ZENEFELHASZNÁLÓK ÁLTAL FIZETENDÕ JOGDÍJAK

1.1 Áruházakban, kereskedelmi üzletekben, állandó jellegû kiállító- és árubemutató termekben – melyek mûködési
engedélyében meghatározott fõ (jellegadó, elsõ helyen megjelölt) üzletkör áruk értékesítése – a vendéglátó-kiszolgálás
keretein kívül, gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

1–50 m2 1958 Ft/hó alapdíj
51–200 m2 1958 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (1 958 Ft) 1,67%-a
201–500 m2 6863 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (1 958 Ft) 1,33%-a
501–2000 m2 14 675 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (1 958 Ft) 1%-a
2001–5000 m2 44 045 Ft + a 2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (1 958 Ft)0,87%-a
5001–10 000 m2 95 135 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (1 958 Ft) 0,74%-a
10 001–20 000 m2 167 585 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (1 958 Ft) 0,67%-a
20 000 m2 felett 298 785 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (1 958 Ft) 0,61%-a

Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re esõ jogdíjrészösszeget két tizedes jegy pontossággal számítja ki. A fel-
használó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt lefelé, 5 ti-
zednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzõi jogdíjat köteles megfizetni.

A bevásárlóközpontokban a közös területhez kell számítani a sétálóutcák, folyosók, mosdók alapterületét, valamint
azon üzletek alapterületét is, amelyek a közös területtel egy légtérben vannak, ha az itt említett területen csak központi-
lag sugárzott gépzene-felhasználás van.

1.2. Áruházakban, üzletekben, állandó jellegû kiállító- és árubemutató termekben a közös területen a vendéglátó tevé-
kenység keretein belül történõ központi gépzene-felhasználás esetén az 1.1 pontban megállapított szerzõi jogdíj kétsze-
resét kell fizetni. Abban az esetben, ha a központi zenefelhasználáson kívül a vendéglátóüzlet üzemeltetõje is szolgáltat
zenét, a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelû) jogdíjközleményben megállapított
jogdíjat kell fizetni.

1.3. Szolgáltató üzletekben, melyek mûködési engedélyében meghatározott fõ (jellegadó, elsõ helyen megjelölt) üz-
letkör szolgáltatások nyújtása (például szépségszalon, szolárium, kozmetika, fodrászat, wellness-szalonok,stb.) –
amennyiben azok nevesítve a díjszabásban egyéb helyen nincsenek meghatározva, a vendéglátó tevékenység keretein
kívül az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta

1–50 m2 2593 Ft/hó alapdíj
51–200 m2 2593 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 593 Ft) 1,61%-a
201–500 m2 8856 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 593 Ft) 1,43%-a
501–2000 m2 19 980 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 593 Ft) 0,95%-a
2001–5000 m2 56 925 Ft + a 2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 593 Ft) 0,8%-a
5001–10 000 m2 119 145 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 593 Ft) 0,77%-a
10 001–20 000 m2 218 995 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 593 Ft) 0,64%-a
20 000 m2 felett 384 995 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 593 Ft) 0,54%-a
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Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re esõ jogdíjrészösszeget két tizedes jegy pontossággal számítja ki. A fel-
használó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt lefelé, 5 ti-
zednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzõi jogdíjat köteles megfizetni.

1.4. Garázsokban, mélygarázsokban, parkolókban, parkolóházakban történõ zenefelhasználás esetén m2 -enként és
havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzõi jogdíj 20 %-át kell fizetni.

1.5. Munkahelyeken (például üzemcsarnokokban, gyárakban, mûhelyekben, irodákban, és egyéb, kizárólag a munka-
vállalók által használt helyiségekben) a munkáltató általi zenefelhasználás esetén m2-enként és havonta az 1.1 pontban
meghatározott szerzõi jogdíj 25%-át kell fizetni.

2. Üzemanyagtöltõ állomásokon (a kereskedelmi üzlet zenefelhasználásán és a vendéglátó tevékenység keretein kí-
vül) történõ zenefelhasználás esetén havonta 4460 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

3. Ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint egyéb nyilvános váróhelyiségekben történõ zenefelhaszná-
lás esetén az ügyfélváró alapterületétõl függõen az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

1–20 m2 között 2900 Ft
a 20 m2 feletti terület után m2-enként további 18 Ft.

4.1. Egészségügyi intézményben (például rendelõintézet, kórház), valamint egyéb egészségügyi szolgáltatónál (pél-
dául háziorvos, szakorvos) a betegek ellátását és az ehhez kapcsolódó várakozás célját szolgáló helyiségekben, valamint
a betegek által közösen használt egyéb helyiségekben (például váróterem, folyosó, öltözõ, rendelõ, kezelõszoba, társal-
gó, hall) történõ gépzene-felhasználás esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

Egy épület esetén havonta és m2-enként:

1–20 m2 között 2900 Ft
a 20 m2 feletti terület után m2-enként további 18 Ft, de legfeljebb 7000 Ft szerzõi jogdíjat, továbbá

ha a helyiségek több szinten helyezkednek el, akkor a további (2.,3.,4., stb. szint,) szintek után, azok alapterületétõl füg-
getlenül, szintenként 3000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

Ha több épület több szintjén is történik zenefelhasználás, akkor a szintenként fizetendõ jogdíjat épületenként kü-
lön-külön kell számítani.

4.2. Fekvõbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben a betegek elhelyezését szolgáló kórtermekben, betegszo-
bákban is történõ gépzene-felhasználás esetén, az egészségügyi szolgáltatónak a kórtermek, betegszobák számától
függõen a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó (a tárgyévben hatályos „V” jelû) jogdíjközlemény II. fejezet 1.
c) pontjának a háromcsillagos szálláshelyek jogdíjait kell megfizetni.

4.3. Abban az esetben, ha az egészségügyi intézmény, illetve egyéb egészségügyi szolgáltató az adott helyiség(ek)ben
kizárólag vagy túlnyomórészt a központi költségvetés, illetve az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott egész-
ségügyi szolgáltatásokat nyújt, az általa a 4.1. és 4.2. pont szerint fizetendõ szerzõi jogdíj legfeljebb 50%-kal
csökkenthetõ.

4.4. Az egészségügyi intézmény, illetve egészségügyi szolgáltató területén mûködõ vendéglátó-, illetve kereskedelmi
vagy szolgáltató üzletben történõ zenefelhasználás után az üzlet üzemeltetõje a vendéglátó-üzletekre vonatkozó (a tárgy-
évben alkalmazandó „V” jelû), illetve a jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjat a jelen pont szerinti jogdíjtól
függetlenül köteles megfizetni.

5.1. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történõ zenefelhasználás esetén, hangszórón-
ként havonta 6900 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

5.2. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történõ zenefelhasználás esetén, amennyiben
a jogdíjfizetõ önkormányzat vagy polgármesteri hivatal, hangszórónként havonta 1000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

5.3. Közterületen, idõszakos jelleggel telepített technikai berendezésekkel történõ zenefelhasználás esetén, naponta
1980 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

6. Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végzõ üzletek
üzemeltetõinek naponta 1640 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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7. Gépjármûvekrõl történõ reklám vagy propaganda célú zenefelhasználás esetén havonta 2220 Ft szerzõi jogdíjat kell
fizetni.

8. Eseti vásárokon, kiállításokon, áru- és egyéb bemutatókon, valamint versenyeken (például szépségverseny, fod-
rászverseny, kivéve a sportversenyeket) történõ zenefelhasználás esetén a vendéglátó-kiszolgálás keretein kívül:

8.1. A vásár, kiállítás, bemutató, illetve verseny szervezõje, rendezõszerve vagy közremûködõje által lebonyolított
központi rendezvényeken az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

Koncert, kizárólag élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont), diszkó, divatbemutató, show-mûsor, zenés sportbe-
mutató esetén helyszínenként és naponta

Budapesten 52 700 Ft
vidéken a vásár alapterülete alapján
5000 m2-ig 32 100 Ft
5001 m2 felett 39 700 Ft

A vásár, kiállítás, bemutató, illetve verseny területén történõ háttér jellegû gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1.
pont) esetén

Budapesten hangszórónként és képernyõnként 1 610 Ft
vidéken a vásár alapterülete alapján
3000 m2-ig 11 640 Ft
3001–5000 m2-ig 19 110 Ft
5001–10 000 m2-ig 24 700 Ft
10 000 m2 felett minden megkezdett 5 000 m2 után további 5 730 Ft

8.2. A kiállítók vagy résztvevõk által szervezett és az általuk használt területen lebonyolított rendezvények (például
koncert, diszkó, divatbemutató, háttér élõzene, sportbemutató) után az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni naponta:

Budapesten 15 400 Ft
Vidéken 9 530 Ft

A kiállítók által, az általuk használt területen történõ háttér jellegû gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén
az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni naponta:

Budapesten 3 860 Ft/nap
vidéken 3 280 Ft/nap

9.1. a) Filmszínházakban a film nyilvános vetítése esetén a filmben megfilmesített zenemû felhasználásáért az áfát
nem tartalmazó jegybevétel 1,5%-ának megfelelõ mértékû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

9.1. b) Filmszínházakban a fõ filmvetítésen kívüli (például háttér, elõzetes, szünet) gépzene-felhasználás (II. fejezet
15.1. pont) esetén elõadásonként 85 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

9.1. c) Filmszínházon kívüli nyilvános vetítés vagy videoelõadás esetén, ha az fõ szolgáltatásként tekinthetõ meg, a
filmben, audiovizuális mûben megfilmesített zenemû felhasználásáért az 9.1. a) pontban meghatározott szerzõi jogdíjat
kell fizetni. Ilyen elõadás esetén azonban legalább az alábbi szerzõi jogdíjat kell megfizetni elõadásonként:

1–100 fõig 850 Ft
101–500 fõig 1 220 Ft
501–1000 fõig 1 840 Ft
1000 fõ felett 6 110 Ft

9.1. d) A filmszínházak havonta utólag, a tárgyhónapot követõ hó 10. napjáig az elõadott filmek címét és az elõadások
számát tartalmazó mûsort kötelesek benyújtani az ARTISJUS-nak. A filmszínház a díjfizetéssel a felhasználási
engedélyt havonta köteles megszerezni.

9.2. Színházakban a színpadi elõadás cselekményén kívül zenefelhasználás (például háttér, elõzetes, szünetközi zene)
esetén

– gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén elõadásonként 630 Ft
– kizárólag élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén elõadásonként 5 080 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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9.3. Színházakban, filmszínházakban, múzeumokban, könyvtárakban, mûvészeti, közmûvelõdési és egyéb, többfunk-
ciós kulturális intézményekben végzett központi háttérzene jellegû zenefelhasználás esetén négyzetméterenként és ha-
vonta az 1.3. pontban meghatározott szerzõi jogdíj 25%-át kell fizetni.

10.1. A tömegközlekedés körében menetrend szerint közlekedõ, személyszállítást végzõ vízi és szárazföldi jármûve-
ken (például hajó, autóbusz, vonat) történõ zenefelhasználás esetén jármûvenként havonta 1060 Ft szerzõi jogdíjat kell
fizetni.

10.2. Nem tömegközlekedés keretében, nem menetrend szerint közlekedõ (bérbeadás céljára fenntartott vagy utazás-
szervezés, utazásközvetítés, idegenforgalmi szolgáltatás során közlekedtetett jármûveken ( a 10.3. és 10.4. pont szerinti
jármûvek kivételével) történõ zenefelhasználás esetén a jármû üzembentartójának a jármû férõhelyének számától
függõen az alábbi jogdíjakat kell megfizetni jármûvenként és havonta:

1–10 fõig 630 Ft
11–25 fõig 950 Ft
26–40 fõig 1270 Ft
41–55 fõig 1590 Ft
55 fõ felett 1900 Ft

10.3. Repülõgépen történõ zenefelhasználás esetén

– amennyiben zenefelhasználás csak a földön történik, járatonként 620 Ft
– amennyiben zenefelhasználás levegõben is történik, járatonként 2070 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.

10.4. Olyan vízi és szárazföldi közlekedési jármûveken, amelyeken idegenforgalmi, szórakoztató vagy egyéb keres-
kedelmi szolgáltatást nyújtanak (például nosztalgiahajó/vonat; sétahajó, városnézõ járat), az alábbi jogdíjakat kell
fizetni járatonként

a) háttér jellegû gépzene-felhasználás esetén 1300 Ft
b) háttér jellegû élõzene-felhasználás esetén 2040 Ft
c) fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ
– gépzene-felhasználás (elõadómûvész fellépése, karaoke, táncnélküli dj.) esetén 2532 Ft
– kizárólag élõzene-felhasználás (elõadómûvész fellépése) esetén 3114 Ft
d) zenés táncos rendezvény keretében történõ
– gépzene-felhasználás (diszkó) esetén 6345 Ft
– kizárólag élõzene-felhasználás (bál) esetén 7805 Ft

10.5. Amennyiben egy járaton többféle zenefelhasználás (10.4. a-b-c-d) is történik, az ennek megfelelõ jogdíjakat kü-
lön-külön kell megfizetni.

10.6. A 10.4. pontban meghatározott zenefelhasználások esetén a jármû befogadóképességét alapul véve minden
megkezdett 50 fõ után a két legdrágább belépõdíjnak megfelelõ összeget, kötelezõ fogyasztási díj esetén pedig szintén a
jármû befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után egy kötelezõ fogyasztási díjnak megfelelõ összegû
szerzõi jogdíjat is meg kell fizetni járatonként az egyébként fizetendõ szerzõi jogdíjon felül.

10.7. Taxikban történõ zenefelhasználás esetén gépkocsinként és évenként 4000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

11.1. Sportversenyeken és sportbemutatókon történõ zenefelhasználás esetén (az ezekhez kapcsolódó mûsorok kivé-
telével) mérkõzésenként, illetve sporteseményenként (többnapos sportesemény esetén naponta)

1–200 fõ befogadóképességig 1 280 Ft
201–500 fõ befogadóképességig 1 490 Ft
501–1000 fõ befogadóképességig 2 950 Ft
1001–5000 fõ befogadóképességig 5 900 Ft
5001–10 000 fõ befogadóképességig 14 600 Ft
10 001–50 000 fõ befogadóképességig 29 400 Ft
50 001–60 000 fõ befogadóképességig 52 700 Ft
60 001–70 000 fõ befogadóképességig 64 700 Ft
70 000 fõ befogadóképesség felett 83 200 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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11.2. Sportversenyeken és sportbemutatókon, azokban az esetekben, amikor a zenefelhasználás szervesen összefügg a
versennyel, bemutatóval, mérkõzésenként, illetve sporteseményenként (többnapos sportesemény esetén naponta) az
ezekhez kapcsolódó mûsorok kivételével

1–100 fõ befogadóképességig 2 860 Ft
101–200 fõ befogadóképességig 4 260 Ft
201–500 fõ befogadóképességig 6 410 Ft
501–1000 fõ befogadóképességig 10 680 Ft
1001–2000 fõ befogadóképességig 14 900 Ft
2001–5000 fõ befogadóképességig 19 000 Ft
5001–10 000 fõ befogadóképességig 23 400 Ft
10 001–20 000 fõ befogadóképességig 42 000 Ft
20 001–30 000 fõ befogadóképességig 56 100 Ft
30 001–40 000 fõ befogadóképességig 74 500 Ft
40 000 fõ befogadóképesség felett 95 300 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.

11.3. Ha a 11.1. és 11.2. pontok szerinti zenefelhasználás mellett a rendezvény a nyilvános elõadást szervezõkre vo-
natkozó külön (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelû) jogdíjközlemény szerinti programot is tartalmaz, valamint a zene-
mûvek nyilvános elõadása és sportversenyek és/vagy sportbemutatók szervesen összekapcsolódnak, a fizetendõ szerzõi
jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 4%-a.

Amennyiben a rendezvény belépõdíj nélküli, úgy a nyilvános elõadást szervezõkre vonatkozó külön (a tárgyévben al-
kalmazandó „Sz” jelû) jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseit kell alkalmazni a jogdíj megállapításakor.

12.1. Mûjégpályákon, természetes jégpályákon felhasznált zene esetén a befogadóképesség figyelembevételével min-
den megkezdett 50 fõ után naponta a két legdrágább jegy árának megfelelõ szerzõi jogdíjat kell fizetni. Amennyiben a
belépõdíjat naponta több alkalommal szedik, a szerzõi jogdíjat alkalmanként kell fizetni.

12.2. Amennyiben belépõdíjat nem szednek, úgy legfeljebb 100 fõ befogadóképesség esetén naponta 1060 Ft szerzõi
jogdíjat, 100 fõ feletti befogadóképesség esetén naponta 1590 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

13.1. Strandokon, uszodákban, kempingekben [a vendéglátó-ipari üzletekre és szálláshelyekre vonatkozó (a tárgyév-
ben alkalmazandó „V” jelû) jogdíjközlemény II. fejezet 1. g)-h)-i) pontjaiban foglalt felhasználások kivételével], gyógy-
fürdõkben központi zenefelhasználás esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

1000 fõ befogadóképességig 13 000 Ft
minden további megkezdett 1000 fõ után további 7 700 Ft

13.2. Aquaparkokban, vízi vidámparkokban és egyéb, emelt szintû szolgáltatást nyújtó fürdõhelyeken történõ zene-
felhasználás esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta

1000 fõ befogadóképességig 20 100 Ft
minden további megkezdett 1000 fõ után további 8 740 Ft

14.1. Zenés csoportos sportfoglalkozáson (például aerobic, kondicionáló torna, egyéb) a felhasznált zene után az aláb-
bi szerzõi jogdíjat kell fizetni hetente:

Budapesten, megyeszékhelyen,
megyei jogú városban

Egyéb településen

Heti 1–5 alkalom 635 Ft 530 Ft

Heti 6–14 alkalom 1800 Ft 1270 Ft

Heti 15–21 alkalom 2700 Ft 1900 Ft

Heti 21 alkalom felett foglalkozásonként további 130 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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14.2. Kondicionáló termekben háttérzene jellegû zenefelhasználás esetén a létesítmény alapterülete alapján az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

Budapesten, megyeszékhelyen,
megyei jogú városban

Egyéb településen

1–100 m2-ig 4 440 Ft 4 070 Ft

101–200 m2-ig 5 550 Ft 5 090 Ft

201–500 m2-ig 6 970 Ft 6 380 Ft

500 m2 felett 12 880 Ft 11 160 Ft

15.1. Utazó vidámparkokban (mutatványosok: körhinta, hajóhinta, céllövölde stb.) történõ zenefelhasználás esetén
vidámparkonként 24 300 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni évente.

15.2. Állandó vidámparkokban történõ zenefelhasználás esetén hangfalanként és naponta 840 Ft szerzõi jogdíjat kell
fizetni.

15.3. Cirkuszok elõadásaiban bemutatott, nem színpadra szánt zenemûvek felhasználásáért az áfát nem tartalmazó
jegybevétel 5%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.

16.1. Játékkaszinókban gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2160 Ft szerzõi jogdíjat kell fi-
zetni.

16.2. Elsõ. kategóriájú játéktermekben gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta

1–50 m2-ig 1150 Ft

51–100 m2-ig 1280 Ft

101–200 m2-ig 1410 Ft

200 m2 felett 1550 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.

16.3. A 16.1. és 16.2. pont szerinti felhasználási helyeken történõ kizárólag élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2.
pont), vagy fõ mûsorszámként történõ gépzene-felhasználás esetén naponta 2 650 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

16.4. Ha a játéktermekben vagy játékkaszinókban a zenefelhasználás olyan eszköz alkalmazásával (például zenegép,
táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemû-
vet, akkor a 16.1. és 16.2. pontban megállapított szerzõi jogdíjak 20%-kal emelkednek.

17.1. Erotikus szolgáltatást nyújtó üzletekben (például peep show) erotikus tánc vagy filmek kísérõzenéjeként történõ
zenefelhasználás esetén:

– 5 kabinig naponta 1320 Ft,

– 5 kabin felett naponta 2690 Ft

szerzõi jogdíjat kell fizetni.

17.2. Szexuális és fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtó üzletekben (például masszázsszalon) az elõzõ pontban
nem említett zenefelhasználásért naponta 2690 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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18. Távbeszélõ útján megvalósuló, lehívásra hozzáférhetõvé tételnek nem minõsülõ [Szjt. 26. § (8) bekezdés, elsõ
mondat] zenefelhasználás után az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

18.1. Kapcsolási, várakozási idõ alatt megvalósuló zenefelhasználás esetén:

Zenefelhasználást lehetõvé tevõ technikai eszközönként (például központ, alközpont) a technikai eszközt üzemeltetõ:

1–20 vonalig, havonta 1 910 Ft
21–100 vonalig, havonta 2 870 Ft
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további 960 Ft

szerzõi jogdíjat köteles fizetni.

18.2. Emelt díjas távközlési szolgáltatás nyújtása során megvalósuló zenefelhasználás (ide nem értve a külön jogdíj-
közleményben meghatározott, távközlési szolgáltatás keretében megvalósuló lehívásra hozzáférhetõvé tételt) esetében a
szolgáltató:

1–20 vonalig, havonta 2 490 Ft
21–50 vonalig, havonta 8 630 Ft
51–100 vonalig, havonta 17 250 Ft
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további 4 800 Ft

szerzõi jogdíjat köteles fizetni.

A jelen pont alkalmazása során vonalnak kell tekinteni a hívó fél által önálló kapcsolási számmal hívható fõvonalat,
valamint az önálló kapcsolási számmal rendelkezõ mellékállomást is. A vonalak számát az egyidejûleg lefolytatható be-
szélgetések száma határozza meg.

19. Szomszédos jogi jogdíj: az 1-18. pontokban meghatározott gépzene-felhasználások (II. fejezet 15.1. pont) esetén
[ide nem értve az 9.1. a) és 9.1. c) pontok szerinti gépzene-felhasználást] az ott megállapított szerzõi jogdíjak mellett to-
vábbi 23%, az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve
MAHASZ) illetõ jogdíjat is meg kell fizetni akkor, ha kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült máso-
lat bármilyen módon történõ közvetlen és közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármi-
lyen berendezés) áll rendelkezésre a zeneszolgáltatáshoz. A jelen pont nem alkalmazható a jelen jogdíjközlemény hatá-
lya alá tartozó élõzene-felhasználások esetén.

II. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljár-
ni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfi-
zetési értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni. Az
ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl teszi
függõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése elõtt
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû
felhasználási engedélyt szerez.

1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves idõszakra – ennél rövidebb vagy idényjellegû üzemeltetés esetén pedig az
üzemeltetés teljes idõtartamára – elõzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz elõzetesen kell megfizetni a jogdí-
jat. [Szjt. 25. § (5) bekezdés].

2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet mûködési engedélyében
vagy tartalmilag ennek megfelelõ közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltetõ minõsül felhasználónak. A jog-
díjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
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2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen pont
szerint az eseti rendezvény szervezõjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti jog-
díjat e személy fizeti meg az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint tartozásátvál-
laláshoz jogosultként hozzájárulhat [Ptk. 332. §]. Az eseti rendezvény szervezõjének a jelen pont szempontjából azt kell
tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépõdíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános elõadással összefüggés-
ben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános elõadást megva-
lósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervezõ által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendez-
vény szervezõjének a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik
személyt (szervezetet) igénybe vevõnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért
(közremûködésért) megilletõ (megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a
bármilyen forrásból származó befizetést (például egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen
befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével
nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor
hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a jogdíj-
alap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét kell figye-
lembe venni.

3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.
Amennyiben a szerzõi jogdíj meghatározásakor belépõdíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépõdíj
áfa nélküli összege.

3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó össze-
gét, amely elõfeltétele a mûsoros elõadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás, ado-
mányjegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegû rendezvények részvételi díja, meghívó, egyéni azonosító
stb.).

4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az ARTIS-
JUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy meg-
változtatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS csak
az ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogke-
zelõ szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendõ
szerzõi jogdíj összegével egyezik meg.

5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenõrzés
napját követõen, az ellenõrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb idõtartamú vagy
idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a bejelentés 5.3.
pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.

5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves idõszakra kell fizetni, a bejelentés hatálya
legkorábban a bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó napjára szólhat. Ha a bejelentéssel érintett felhaszná-
lásért a díjat az üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb, illetve egyéb esetben negyedévnél rövidebb idõtartamára kell
fizetni, a bejelentés hatálya az üzemeltetés idõtartamának utolsó napjára szólhat. A bejelentés hatályossá válásáról szóló
rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó
üzleti tevékenységének megszüntetése (szünetelése).

5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz ele-
get, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés adatai, illetve az egyéb rendel-
kezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsájtó tájékoztatása
stb.) alapján állapítja meg. A helyszíni ellenõrzés során az ARTISJUS betekinthet a felhasználó birtokában lévõ azon ok-
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iratokba (ideértve a felhasználó pénzügyi dokumentumait és elszámolásait), amelyek olyan pénzügyi, illetve kereskedel-
mi adatokat tartalmaznak, amelyek a jogdíj megállapításához vagy a jogdíj mértékének ellenõrzéséhez szükségesek.

6.1. Zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása (élõzenei felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált mûvek címét, szerzõjét, az elhangzás idõtartamát és az elhangzási gyakoriságát
az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás,
Szjt. 92. § (5) bekezdés].

6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlõdik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául
szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követõ hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás (üzemelte-
tés) tartama egy negyedévnél rövidebb, vagy idényjellegû, a felhasználás (üzemeltetés) idõtartamát követõ 15 napon be-
lül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott idõszakon belül nem rendszeresen ismétlõdik, akkor a felhasz-
náló a jogdíj felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követõ 3 munkanapon belül köteles teljesíteni.

6.3. A jogdíj felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a felhasználó a késedelem ide-
jére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendõ szerzõi jogdíj
0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. A kötbér legmagasabb összege a felhasználó által fizetendõ szerzõi jogdíj 30%-a.

6.4. Amennyiben a jogdíj felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlõdõ felhasználás után kell
teljesíteni, a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy ne-
gyedévnél rövidebb vagy idényjellegû, a felhasználás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.

6.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan, vagy hibásan teljesíti,
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelõ adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedõ idõtartamra hibás telje-
sítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

7.1. Ha valamely, a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználónál egy napon belül többféle zenefelhaszná-
lás [például élõzene-felhasználás és gépzene-felhasználás (15.1. és 15.2. pont), vagy több zenefelhasználási helyen vég-
zett zenefelhasználás] is megvalósul, a megfelelõ szerzõi jogdíj külön-külön fizetendõ.

7.2. Több zenefelhasználási helyen végzett zeneszolgáltatásnak minõsül a zenefelhasználás akkor is, ha
a) a zenefelhasználások ugyanazon mûszaki eszközzel történnek, vagy
b) a zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben történnek, azonban a zenefelhasználások által célzott helyek

térben elkülöníthetõek és a zenefelhasználások a jelen jogdíjközlemény alapján eltérõ jogdíjbesorolás alá esnek.

8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen
képviselõ országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a háló-
zatban részt vevõ összes felhasználóra kiterjedõen a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott tételes
vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerzõdést is köthet.

8.1.2. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs, és bejelentési (4. pont)

[Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (például mûsor) közlési kötelezettségének (6.
pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] eleget tett;

b) az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és en-
nek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók jelen-
tõs részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti
szerv felhasználási szerzõdés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolt-
tá teszi.

8.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos ked-
vezményeket biztosít. [Szjt. 90. § (4) bekezdés].

8.3.1. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az
érdek-képviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíj fizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az érin-
tett felhasználók által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a fel-
használt mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
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8.3.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizott-
ság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdek-képviseleti szervek minõsülnek.

8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén átalánydíjas felhasználási szerzõdést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint mûködõ hálózat (például fran-
chise) azon tagjával (például franchise-adó), amely

– szerzõdésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelõ biztosítékot nyújt; és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhasználás

mértékére, a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak
továbbítja.

8.4.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerzõdést kötõ tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési
kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerzõdés által biztosított átalányjogdíj-fizetési le-
hetõséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltétel-
nek.

8.4.3. Az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megköthetõ abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett
befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egy-
séges elvek szerinti mûködését a tagok közötti szerzõdés határozza meg.

9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az
ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) be-
kezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó
adat- (például mûsor) közlési kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] határidõben eleget tett.

10. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a mûfelhasználás módját és mérté-
két a helyszínen ellenõrizheti. [Szjt. 25. § (4) bekezdés]

11. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó fel-
használások esetén a közzétett jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az
ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.

12. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, a jelen jogdíjközleményben megha-
tározott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó bizonyít-
ja [Szjt. 92. § (3) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott mûvekre is – kizárólag olyan mûve-
ket, illetve hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános elõadás ese-
tén kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ eltelt, a felhasz-
nálás fejében jogdíjat nem kell fizetni.

13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai mû-
vek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem színpadra
szánt szépirodalmi mûvek (például regények) teljes terjedelemben történõ elõadására. [Szjt. 25. § (3) bekezdés]

14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.

15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemû érzékelhetõvé tétele bármilyen mûszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pont]. Gépzene-felhasználás többek között:

– rádió, televízió mûsorának lejátszása (hangszóróval történõ megszólaltatása, illetve képernyõn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;

– a zenemû – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – példá-
nyának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videolejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, mp3-le-
játszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy egyéb erre alkal-
mas készülék útján; valamint

2009/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1335



– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemû lejátszása számí-
tógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.

15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élõzene-felhasználás a zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel
megvalósuló nyilvános elõadása. [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont]

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fenti jogdíjközlemény 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig hatályos.

ARTISJUS

Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS által megállapított szerzõi jogdíjakat az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár
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ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület közleménye (V 09)
a vendéglátóüzletek és kereskedelmi szálláshelyek számára

az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának engedélyezése fejében,
valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz

közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról,
valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történõ felhasználás tekintetében az ARTISJUS
– a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésé-

ben, 25. § (1), (4), (5), (6) bekezdésében, továbbá és a 90. § (1) bekezdésében, valamint a 92. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MA-
HASZ) és a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben az
irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése fe-
jében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért
fizetendõ alábbi szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakat, valamint

– a II. fejezet 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pontjainál a 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében a szerzõk,
továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók javára a
Filmjus, Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületével, a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ
Társasága Egyesülettel, a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MAHASZ), valamint a Mûvészeti Szakszervezetek
Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben a rádió- vagy televíziószervezet, illetve a
saját mûsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítõ mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek,
elõadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon – az eredetihez képest más szervezet közbeik-
tatásával – a nyilvánossághoz történõ egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése (másodlagos
nyilvánossághoz közvetítés) engedélyezésének feltételeit és az ennek fejében fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjakat
(a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet

VENDÉGLÁTÓÜZLETEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. A vendéglátóüzletekben (kivéve a 2., 3., 4., és 13. pontban meghatározott vendéglátóüzleteket) történõ gépzene-fel-
használás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

1. a) Budapest, valamint gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított település naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

I. kategória: 1 815 1 365 1 105 850

A négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei, va-
lamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek a
négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 1 247 845 680 574

A háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei, vala-
mint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel- és salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek a
háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteivel meg-
egyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

III. kategória: 818 565 449 375

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek megje-
lenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem
éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 613 442 389 327

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátóüzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 365 276 202 175

Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. b) 50 000 fõ fölötti település, megyeszékhely és megyei jogú város naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1 350 1 125 960 760

A négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei, va-
lamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek a
négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése
és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 910 715 539 447

A háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei, vala-
mint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek a
háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteivel meg-
egyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 759 525 411 347

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek megje-
lenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem
éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 586 423 372 308

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátóüzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 351 261 195 165

Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. c) Város 10 001–50 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1 215 1 015 880 715

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó- üzlet, ame-
lyek a négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüz-
leteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvo-
nalát meghaladja.

II. kategória: 790 598 480 373

A háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei, va-
lamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, ká-
véház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet,
amelyek a háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüz-
leteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem
éri el az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 670 470 363 312

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóri-
ába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 527 384 332 264

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátóüzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 323 242 180 149

Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. d) Város 10 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl

nyitva
24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1 075 903 830 667

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
a négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei-
vel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek meg-
jelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 713 527 423 333

A háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei, va-
lamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, ká-
véház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet,
amelyek a háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüz-
leteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem
éri el az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
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24 órán túl

nyitva
24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

III. kategória: 562 413 333 266

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóri-
ába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 456 360 300 229

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátóüzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 295 215 165 129

Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. e) Egyéb település 5000 fõ fölött naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl

nyitva
24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 920 760 627 495

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
a négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei-
vel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek meg-
jelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 637 466 365 290

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
a háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjele-
nése és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I.
kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 485 376 282 237

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóri-
ába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 427 334 233 195

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátóüzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 266 200 153 115

Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. f) Egyéb település 1001-5000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 905 740 609 475

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
a négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei-
vel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek meg-
jelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 550 418 338 258

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
a háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjele-
nése és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I.
kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 425 318 252 209

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szol-
gáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a
II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 370 305 207 168

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátóüzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 215 165 127 103

Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1.g) Egyéb település 1000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 890 722 590 455

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
a négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzletei-
vel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek meg-
jelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 418 337 269 208

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek
a háromcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjele-
nése és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I.
kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

III. kategória: 332 256 205 165

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és egyéb vendéglátóüzlet, amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri
el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 253 205 169 123

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátóüzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 180 142 115 95

Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

2. Kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az 1.
pont szerinti szerzõi jogdíjat kell fizetni, kivéve az alábbi eseteket:

A négy- és ötcsillagos kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóüzleteiben gépzene-felhasználás esetén 50 000 fõ alatti
városokban és egyéb településen [I. fejezet 1.c), d), 1. e), 1. f), 1. g)]:

21 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 760 Ft
22 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 960 Ft
24 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 1 125 Ft
24 órán túli nyitva tartás esetén naponta 1 350 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

3. Autópályák, autóutak parkolóiban, pihenõhelyein lévõ vendéglátóüzletekben történõ gépzene-zenefelhasználás
esetén az 1. b) pont szerinti szerzõi jogdíjat kell megfizetni.

4. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

4.1. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj nélküli vendéglátóüzletekben:
a) Gyógy- és üdülõhelyeknek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken,

kiemelt turisztikai helységekben, valamint Budapesten naponta 2 204 Ft
b) Városokban naponta 1 415 Ft
c) Egyéb településeken naponta 989 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

4.2. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj szedése esetén
a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, kiemelt turisztikai helységekben,

valamint Budapesten naponta 3 229 Ft
b) Városokban naponta 2 439 Ft
c) Egyéb településeken naponta 2 015 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

5. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 2., 3, 4 és a 13. a) pontban meghatározott gépzene-felhasználás
olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg
válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 2., 3., 4., illetve a 13. a) pontban megállapított szerzõi jogdíj
20%-kal emelkedik.

6. Háttér jellegû élõzene-felhasználás:

6.1. Háttér jellegû élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) esetén az 1., 2., 3., illetve a 4. pontban megállapított
összeg 150%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.
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6.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., 3., illetve a 4. pontban megállapított összeg 120%-át kell
szerzõi jogdíjként fizetni.

6.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., 3., illetve a 4. pontban megállapított összeg 105%-át kell
szerzõi jogdíjként fizetni.

6.4. Ha a felhasználó gépzene-felhasználást (III. fejezet 15.1. pont) és élõzene-felhasználást (III. fejezet 15.2. pont) is
megvalósít, a gépzene-felhasználásra esõ jogdíjat az 1., 2., illetve 3., 4. pont alapján olyan nyitvatartási idõ alapján kell
megállapítani, mintha az üzlet az élõzene-felhasználás megkezdésének idõpontjáig lenne csak nyitva.

6.5. A 6.1.–6.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adat-
szolgáltatási kötelezettségének két naptári negyedéven keresztül, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés
teljes idõtartamára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tett. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással
érintett utolsó naptári negyedévet (idényt) követõ naptári negyedévre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg
az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.

7. Diszkóprogram, táncos rendezvény keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten esetenként 6 345 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 5 012 Ft
c) Egyéb településen esetenként 3 352 Ft

8. Zenés táncos rendezvény (például bál) esetén, ha annak során kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont)
történik, az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten esetenként 7 805 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 6 165 Ft
c) Egyéb településen esetenként 4 123 Ft

9. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) – elõadómûvész (tán-
cos, artista stb.) fellépése, karaokemûsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell
fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten esetenként 2 532 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 2 275 Ft
c) Egyéb településen esetenként 1 773 Ft

10. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) – elõadómû-
vész (énekes, zenész stb.) fellépése – esetén az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten esetenként 3 114 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 2 798 Ft
c) Egyéb településen esetenként 2 181 Ft

11. A befogadóképességgel kapcsolatos rendelkezések

11.1. Az 1., 2., 3., 4.1., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzõi jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap
szerzõi jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátóüzletben, illetve a rendezvény során nem szednek belé-
põdíjat, illetve nincs kötelezõ fogyasztás, a vendéglátóüzlet befogadóképességét alapul véve:

1–50 fõig az alap szerzõi jogdíjat,
51–100 fõig az alap szerzõi jogdíj 10%-kal növelt összegét,
101–200 fõig az alap szerzõi jogdíj 20%-kal növelt összegét,
201–300 fõig az alap szerzõi jogdíj 50%-kal növelt összegét,
300 fõ felett az alap szerzõi jogdíj 100%-kal növelt összegét kell megfizetni.
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11.2. A vendéglátóüzlet befogadóképességét alapul véve a 4.2. pontban meghatározott felhasználás esetén, az ott
megállapított szerzõi jogdíjat alap szerzõi jogdíjnak tekintve, a 11.1. pont szerint növelt összegben kell a szerzõi jogdíjat
megfizetni.

11.3. A 20 fõ befogadóképességet meg nem haladó vendéglátóüzletek alap szerzõi jogdíja 20%-kal csökkenthetõ, ha a
felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõijogdíj-tartozása nincs és a bejelentési (III. fejezet 4. pont) kötelezett-
ségének eleget tett, valamint a csökkentést a vendéglátóüzlet hátrányos körülményei, így különösen a vendéglátóüzlet
településen belüli elhelyezkedése, illetve kategóriáján belüli alacsonyabb színvonala indokolja.

12. A belépõdíjjal és a kötelezõ fogyasztással kapcsolatos rendelkezések

12.1. Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül belépõdíj szedése esetén a
helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után a két legdrágább belépõdíjnak megfelelõ össze-
gû további szerzõi jogdíjat kell fizetni.

12.2. A 7., 8., 9. és 10. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül kötelezõ fogyasztási díj esetén a helyiség be-
fogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után egy kötelezõ fogyasztási díjnak megfelelõ összegû további
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

13. Alkalmi árusítást végzõ vendéglátóüzletek zenefelhasználása: Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó,
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végzõ vendéglátóüzletek üzemeltetõinek naponta az alábbi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:

a) Gépzene-felhasználás
(III. fejezet 15.1. pont)

b) Élõzene-felhasználás
(III. fejezet 15.2. pont)

c) Diszkóprogram,
fõ mûsorszám

1–100 fõig 1701 Ft 3424 Ft 8477 Ft

101–200 fõig 2019 Ft 4039 Ft 8477 Ft

201–500 fõig 2624 Ft 5115 Ft 8477 Ft

500 fõ felett 3424 Ft 6806 Ft 8477 Ft

14. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1., 2., 3., 4., 5, 7., 9., 11., 12., és 13. a) és c) pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon
felül további 23% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve
MAHASZ) illetõ jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátóüzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfel-
vétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére al-
kalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett
gépzene-felhasználáshoz (III. fejezet 15.1. pont).

II. Fejezet

SZÁLLÁSHELYEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat
kell fizetni:

1. a) Szállodák, gyógyszállodák, wellness-szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apartman-
házak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén helyiségen-
ként (a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

öt- és négycsillagos szállodákban 18 552 Ft
háromcsillagos szállodákban 12 156 Ft
két- és egycsillagos szállodákban 6 632 Ft

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõhelyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene jellegû gépzene-felhasználást is.
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1. b) Szállodák, gyógyszállodák, wellness-szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apartman-
házak olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetõvel drinkbár, presszó mûködik és gépze-
ne-felhasználás történik (III. fejezet 15.1. pont), az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

öt- és négycsillagos szállodákban 38 806 Ft
háromcsillagos szállodákban 23 021 Ft
két- és egycsillagos szállodákban 15 559 Ft

1. c) Szállodák, gyógyszállodák, wellness-szállodák, garniszállodák, illetve apartmanházak szobáiban történõ gépze-
ne-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televíziószervezetek mûsorában sugárzott, illetve
közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és
csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely szobaszámától és a csillagbesorolástól függõen az
alábbi, A) és B) oszlop szerinti havi szerzõi jogdíjat kell együttesen fizetni:

négy- és ötcsillagos szálláshelyek:
A)

– gépzene-felhasználás –

B)

– egyidejû, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés –

10 szobáig 4 863 Ft 108 Ft

11–25 szobáig 7 994 Ft 237 Ft

26–50 szobáig 16 055 Ft 560 Ft

51–100 szobáig 23 839 Ft 1 099 Ft

101–150 szobáig 31 504 Ft 2 177 Ft

151–200 szobáig 38 550 Ft 3 254 Ft

201–250 szobáig 38 616 Ft 4 332 Ft

251–300 szobáig 40 654 Ft 5 409 Ft

301–350 szobáig 42 047 Ft 6 487 Ft

351–400 szobáig 44 742 Ft 7 564 Ft

401–500 szobáig 46 564 Ft 8 642 Ft

500 szoba felett 46 890 Ft 10 797 Ft

háromcsillagos szálláshelyek:
A)

– gépzene-felhasználás –

B)

– egyidejû, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés –

10 szobáig 4 625 Ft 108 Ft

11–25 szobáig 7 598 Ft 237 Ft

26–50 szobáig 15 252 Ft 560 Ft

51–100 szobáig 22 623 Ft 1 099 Ft

101–150 szobáig 29 851 Ft 2 177 Ft

151–200 szobáig 36 947 Ft 3 254 Ft

201–250 szobáig 37 277 Ft 4 332 Ft

251–300 szobáig 38 326 Ft 5 409 Ft

301–350 szobáig 39 578 Ft 6 487 Ft

351–400 szobáig 42 062 Ft 7 564 Ft

401–500 szobáig 43 724 Ft 8 642 Ft

500 szoba felett 43 873 Ft 10 797 Ft
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egy- és kétcsillagos szálláshelyek:
A)

– gépzene-felhasználás –

B)

– egyidejû, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés –

10 szobáig 4 389 Ft 108 Ft

11–25 szobáig 7 209 Ft 237 Ft

26–50 szobáig 14 463 Ft 560 Ft

51–100 szobáig 21 434 Ft 1 099 Ft

101–150 szobáig 28 242 Ft 2 177 Ft

151–200 szobáig 34 928 Ft 3 254 Ft

201–250 szobáig 35 186 Ft 4 332 Ft

251–300 szobáig 36 132 Ft 5 409 Ft

301–350 szobáig 37 262 Ft 6 487 Ft

351–400 szobáig 39 571 Ft 7 564 Ft

401–500 szobáig 40 721 Ft 8 642 Ft

500 szoba felett 41 126 Ft 10 797 Ft

1. d) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) tör-
ténõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén helyiségenként (a vendéglátó-kiszolgálás keretein kívül) az
alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

– Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten 9 635 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 8 784 Ft
– Városokban 6 345 Ft
– Egyéb településen 5 125 Ft

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõhelyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene jellegû gépzene-felhasználást is.

1. e) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall
stb.), ahol azonos üzemeltetõvel drinkbár, presszó mûködik és gépzene-felhasználás történik (III. fejezet 15.1. pont), az
alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

– Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten 17 425 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 15 682 Ft
– Városokban 11 377 Ft
– Egyéb településen 9 389 Ft

1. f) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III.
fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televíziószervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõ-
adások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbköz-
vetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely szobaszámától függõen, az A) és B) oszlop szerinti az alábbi havi szerzõi
jogdíjat kell együttesen fizetni:

A)

– gépzene-felhasználás –

B)

– egyidejû, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés –

5 szobáig 4 089 Ft 31 Ft

6–10 szobáig 5 164 Ft 62 Ft

11–25 szobáig 6 801 Ft 115 Ft

25 szoba felett 8 025 Ft 271 Ft
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1. g) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (a
vendéglátó-kiszolgálás keretein kívül) a kempingek és az üdülõházak férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta:

500 férõhelyig 6 703 Ft

– minden további megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 892 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõhelyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene-jellegû gépzene-felhasználást is.

1. h) Kempingek és üdülõházak olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetõvel drinkbár,
presszó mûködik és gépzene-felhasználás történik (III. fejezet 15.1. pont), az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

500 férõhelyig 13 171 Ft

– ezen felül minden megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 1732 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. i) A kempingek és üdülõházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rá-
dió- vagy televíziószervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással,
vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely
férõhelyeinek számától függõen havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat kell együttesen fizetni:

A)

– gépzene-felhasználás –

B)

– egyidejû, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés –

50 férõhelyig 2 409 Ft 260 Ft

100 férõhelyig 3 053 Ft 521 Ft

100 férõhely felett 3 102 Ft 754 Ft

1. j) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ
gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (vendéglátó-kiszolgálás keretein kívül) helyiségenként havonta
4510 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõhelyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene-jellegû gépzene-felhasználást is.

1. k) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.),
ahol azonos üzemeltetõvel drinkbár, presszó mûködik és gépzene-felhasználás történik (III. fejezet 15.1. pont), havonta
8712 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. l) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televíziószervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõ-
adások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbköz-
vetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat
kell együttesen fizetni:

A)

– gépzene-felhasználás –

B)

– egyidejû, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés –

50 férõhelyig 1 476 Ft 260 Ft

100 férõhelyig 1 557 Ft 521 Ft

100 férõhely felett 1 645 Ft 715 Ft

1. m) Üdülõkben, üdülõszövetkezetekben és egészségügyi intézményekben kereskedelmi szálláshelyként értékesített
szobákban történõ nyilvános gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén és a rádió- vagy televíziószervezetek
mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb mó-
don egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén szállodai szerzõi jogdíjat kell fizetni.

2.1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont): Az 1. a)–1. b); 1. d)–l. e); 1.
g)–1. h) és l. j)–1. k) pontokban meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e);
1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pontokban megállapított összeg 150%-a a fizetendõ jogdíj.
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2.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)-1. k)

pontokban megállapított összeg 120%-a a fizetendõ jogdíj.

2.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)

pontokban megállapított összeg 105%-a a fizetendõ jogdíj.

2.4. A 2.1–2.3. pontok alapján az élõ zene fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû jogdíjkedvez-
mény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtartamára hiánytala-
nul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással érintett naptári évet (idényt)
követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó
az elõzõ mondat szerint eleget tesz.

3. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi összegû
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

3. a) Üdülõk és üdülõszövetkezetek közös helyiségeiben (a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) történõ gépze-
ne-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

20 férõhelyig 4 018 Ft
21–50 férõhelyig 5 012 Ft
51–100 férõhelyig 6 027 Ft
101–300 férõhelyig 8 026 Ft
300 férõhely felett 10 035 Ft

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõhelyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene-jellegû gépzene-felhasználást is.

3. b) Üdülõk és üdülõszövetkezetek olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetõvel drink-
bár, presszó mûködik és gépzene-felhasználás történik (III. fejezet 15.1. pont), a szálláshely férõhelyétõl függõen havon-
ta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

20 férõhelyig 7 995 Ft
21–50 férõhelyig 10 024 Ft
51–100 férõhelyig 12 003 Ft
101–300 férõhelyig 15 980 Ft
300 férõhely felett 19 998 Ft

4.1. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) A 3. a)–3. b) pontokban
meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén a 3. a), illetve a 3. b) pontokban megállapított összeg
150%-a a fizetendõ jogdíj.

4.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
120%-a a fizetendõ jogdíj.

4.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
105%-a a fizetendõ jogdíj.

4.4. A 4.1.–4.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adat-
szolgáltatási kötelezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtarta-
mára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény az adatszolgáltatással érintett naptári évet
(idényt) követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a fel-
használó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
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5. Magánszálláshelyeken (fizetõ-vendéglátás, falusi szállásadás) történõ zenefelhasználás esetén havonta 3895 Ft jog-
díjat kell fizetni.

6. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 3. és 5. pontokban meghatározott gépzene-felhasználás (III. feje-
zet 15.1. pont) olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség
tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 3., illetve 5. pontban megállapított jogdíj
20%-kal emelkedik.

7.1. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1. [kivéve az 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pontok B) oszlopait], a 3., 5. és 6. pontokban
megállapított szerzõi jogdíjakon felül további 23% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ
szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) illetõ jogdíjat is meg kell fizetni a felsorolt pontokban meghatározott fel-
használások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ
közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelke-
zésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználáshoz (III. fejezet 15.1. pont).

7.2. Az 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pontok B) oszlopaiban foglalt jogdíjak az Szjt. 28. § (4) bekezdése szerinti szerzõi
és szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

III. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljár-
ni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfi-
zetési értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni. Az
ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl teszi
függõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése elõtt
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû
felhasználási engedélyt szerez.

1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves idõszakra – ennél rövidebb idényjellegû üzemeltetés esetén pedig az üzemel-
tetés teljes idõtartamára – elõzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz elõzetesen kell megfizetni a jogdíjat [Szjt.
25. § (5) bekezdés].

2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet mûködési engedélyében
vagy tartalmilag ennek megfelelõ közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltetõ minõsül felhasználónak. A jog-
díjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.

2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen pont
szerint az eseti rendezvény szervezõjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti jog-
díjat e személy fizeti meg az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint tartozásátvál-
laláshoz jogosultként hozzájárulhat [Ptk. 332. §]. Az eseti rendezvény szervezõjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen
formában szedett belépõdíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános elõadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel
(reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános elõadást megvalósító rendezvényt vagy an-
nak egy részét a szervezõ által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervezõjének a harma-
dik személyt (szervezetet) igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe
vevõnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közremûködésért) megilletõ
(megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a
bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen be-
folyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyúj-
tott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatá-
lyos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a szer-
zõi jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét
kell figyelembe venni.
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3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.
Amennyiben a szerzõi jogdíj meghatározásakor belépõdíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépõdíj
áfa nélküli összege.

3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó össze-
gét, amely elõfeltétele a mûsoros elõadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás, ado-
mányjegy, meghívó, egyéni azonosító stb.). Nem minõsül belépõjegynek a turisztikai vállalkozás által szervezett idegen-
forgalmi jellegû rendezvénynek a vendéglátó szolgáltatásokon kívüli részére beszedett részvételi díja.

4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az ARTIS-
JUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy meg-
változtatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS csak
az ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogke-
zelõ szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendõ
szerzõi jogdíj összegével egyezik meg.

5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenõrzés
napját követõen, az ellenõrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb idõtartamú idényjel-
legû üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a bejelentés 5.3. pont sze-
rinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.

5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves idõszakra kell fizetni, a bejelentés hatálya
legkorábban a bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó napjára szólhat. Ha a bejelentéssel érintett felhaszná-
lásért a díjat az üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb idõtartamára kell fizetni, a bejelentés hatálya az üzemeltetés
idõtartamának utolsó napjára szólhat. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a
felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének megszüntetése
(szünetelése).

5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz ele-
get, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés adatai, illetve az egyéb rendel-
kezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása stb.)
alapján állapítja meg.

6.1. Zenemûvek személyes elõadó-mûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása (élõzenei felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált mûvek címét, szerzõjét, az elhangzás idõtartamát és az elhangzási gyakoriságát
az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás,
Szjt. 92. § (5) bekezdés].

6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlõdik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául
szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követõ hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás (üzemelte-
tés) tartama egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegû, a felhasználás (üzemeltetés) idõtartamát követõ 15 napon be-
lül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott idõszakon belül nem rendszeresen ismétlõdik, akkor a felhasz-
náló a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követõ 3 munkanapon belül köteles teljesíteni.

6.3. A jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a felhasználó a késedelem idejé-
re kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendõ szerzõi jogdíj
0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. A kötbér legmagasabb összege a felhasználó által fizetendõ szerzõi jogdíj 30%-a.

6.4. Amennyiben a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlõdõ felhasználás után kell
teljesíteni, a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy ne-
gyedévnél rövidebb vagy idényjellegû, a felhasználás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.

6.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti,
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelõ adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedõ idõtartamra hibás telje-
sítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

6.6. A II. fejezet 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pont B) oszlopai szerinti, a rádió- vagy televíziószervezetek mûsorában
sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû,
változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén a felhasználó negyedévenként a negyedévet követõ hó 15. napjáig
köteles az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni az átvitt rádió-, illetve televíziócsatornákat.
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7.1. A zenefelhasználást végzõ üzletek (pl. vendéglátóüzletek) jogdíjfizetés szempontjából történõ besorolását a ze-
ne-, illetve irodalmi mûvek, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint
annak figyelembevételével, hogy a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját [Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS, a MAHASZ és az MSZSZ-EJI határozza meg.

7.2. Ha valamely felhasználónál (vendéglátóüzletben stb.) egy napon belül többféle zenefelhasználás [pl. élõ zene,
mûszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene) stb.] is megvalósul, a megfelelõ szerzõi jogdíjat minden felhasználá-
sért külön-külön kell fizetni, az I. és a II. fejezetben meghatározottak szerint.

7.3. Ha valamely vendéglátóüzletben vagy kereskedelmi szálláshelyen több értékesítõ helyen külön-külön szolgáltat-
nak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelõ szerzõi jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyan-
azon mûszaki eszközzel történik.

8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen
képviselõ országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a háló-
zatban részt vevõ összes felhasználóra kiterjedõen a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott tételes
vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerzõdést is köthet.

8.1.2. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs, és bejelentési (4. pont)

[Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. mûsor-) közlési kötelezettségének (6.
pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] eleget tett;

b) az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és en-
nek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók jelen-
tõs részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti
szerv felhasználási szerzõdés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolt-
tá teszi.

8.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos ked-
vezményeket biztosít [Szjt. 90. § (4) bekezdés].

8.3.1. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az
érdek-képviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az érin-
tett felhasználók által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a fel-
használt mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

8.3.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizott-
ság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdek-képviseleti szervek minõsülnek.

8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén átalánydíjas felhasználási szerzõdést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint mûködõ hálózat (például fran-
chise) azon tagjával (például franchise-adó), amely

– szerzõdésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelõ biztosítékot nyújt; és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhasználás

mértékére, a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak
továbbítja.

8.4.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerzõdést kötõ tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési
kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerzõdés által biztosított átalányjogdíj-fizetési le-
hetõséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltétel-
nek.

8.4.3. Az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megköthetõ abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett
befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egy-
séges elvek szerinti mûködését a tagok közötti szerzõdés határozza meg.

9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az
ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) be-
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kezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó
adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] határidõben eleget tett.

10. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a mûfelhasználás módját és mérté-
két a helyszínen ellenõrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdés].

11. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó fel-
használások esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az
ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.

12. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen jogdíjközleményben
meghatározott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó
bizonyítja [Szjt. 92. § (3) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott mûvekre is – kizárólag
olyan mûveket, illetve hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános
elõadás esetén, kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ el-
telt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.

13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai mû-
vek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem színpadra
szánt szépirodalmi mûvek (pl. regények) teljes terjedelemben történõ elõadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].

14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.

15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemû érzékelhetõvé tétele bármilyen mûszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pont]. Gépzene-felhasználás többek között:

– rádió, televízió mûsorának lejátszása (hangszóróval történõ megszólaltatása, illetve képernyõn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;

– a zenemû – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – példá-
nyának lejátszása magnó, lemezjátszó, music center, videólejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, mp3 le-
játszó, egyéb hordozható zenelejátszó-készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy egyéb erre alkal-
mas készülék útján; valamint

– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemû lejátszása számí-
tógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.

15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élõzene-felhasználás a zenemûvek személyes elõadó-mûvészi teljesít-
ménnyel megvalósuló nyilvános elõadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont].

IV. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fenti jogdíjközlemény 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig hatályos.

ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS által megállapított szerzõi jogdíjakat az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár
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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

805551F
738025B
809554F
079060B
894416D
424913E
868819G
196396A
493803I
447317D
602625H
774766G
851704F
260825H
631417D
624327F
209471I
913989F
792198D
829992H
895580A
485148F
365344H
257710G
407823H
519437D
084659F
247957D
029464I
386640H
901960C
833139G
465662D
644686B
392652H
986844G
523328D
553679H
800769E
708259I
007390A
529907G
642824F
314336F
664343D
118414H
731668H

624184A
380292F
559964A
632809A
431971H
209423A
618360D
138735C
482577C
898082D
163897F
937460C
978192H
112725H
037079C
723331H
488683F
834267H
145842D
236871H
093606F
322480A
382717D
602026F
355977E
193752G
312033E
071071I
796246E
493470F
979072E
529682B
462367C
299190E
681907D
753556H
468478D
227792D
751261F
584567C
903697D
068150A
682817I
950585E
743729A
963876C
266070D

782982C
249876I
860240C
692447A
451103H
966655E
781377F
696269E
389396F
117034F
008773D
764224C
634304D
659406G
966978C
919836E
229000G
794410E
663799H
552166B
985040D
380152D
683055G
306792F
781361F
464321H
595525E
434503H
171236B
056973D
977824D
543129G
616721D
962517E
989946E
334366F
193885A
942201A
080259C
682551F
535409G
731284B
254064E
633921H
921424B
808220H
211793D

608513D
540959H
129769A
927301H
509240C
598866E
584768D
376620E
313772A
437059D
237248F
268710B
764480H
419994B
972257C
301728D
670923D
560156H
955060B
041852E
344621E
542841H
851249C
065888I
764502H
066042A
603811E
455732H
073500G
450561E
226736I
071169A
208202D
836718E
365812E
578544H
057607D
314730C
681273G
027074F
426554B
092081G
808791F
686408A
936853G
667030C
167841B

085110A
441382D
124694G
030850E
473260A
700027H
235108E
763538F
781203E
137596G
469331F
105911D
822238E
473084E
957757C
144043C
351767C
828862F
505084F
313894D
886211F
280843C
324448H
168186E
050864F
578859C
160029H
777262A
667532B
068891G
831865A
036618E
609463F
617028E
773752B
840342A
482798D
394822H
696074D
354848C
707614A
997326G
399785E
448636I
969305C
048500F
097277H

853772B
301362E
448633I
308135H
799494C
119616A
486840G
559486H
975954D
698522A
744218A
129534F
378198C
715111H
369300C
265800B
713053D
533776A
104001G
263237D
985726F
831185H
147657F
277945B
868497C
262713E
133381A
096160A
158359C
663448G
822248H
128832F
591431E
253058A
538339H
574201F
478404C
018668C
720401D
661836D
454408B
577607G
484259H
098334I
705335C
040210F
436033B
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2009. január 21–28.)

(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://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu

16. 52. évfolyam L 16. szám (2009. január 21.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 40/2009/EK rendelete (2009. január 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behoza-
tali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 41/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a lisztérzékenységben szenvedõknek
szánt élelmiszerek összetételérõl és címkézésérõl1

* A Bizottság 42/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a borpiac közös szervezésérõl szóló
479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folyta-
tott kereskedelem, a termelési potenciál és a borágazat ellenõrzése tekintetében történõ vég-
rehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 555/2008/EK rendelet
módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem

kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2009/40/EK:

* A Tanács határozata (2009. január 19.) a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és két dán pót-
tagjának kinevezésérõl

2009/41/EK:

* A Tanács határozata (2009. január 19.) a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának kinevezé-
sérõl

17. 52. évfolyam L 17. szám (2009. január 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euró pénzhamisítás elleni védelmé-
hez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Tanács 45/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euró pénzhamisítás elleni védelmé-
hez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet hatásai-
nak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történõ kiterjesztésérõl szóló
1339/2001/EK rendelet módosításáról

* A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló érmekrõl és
zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról

* A Tanács 47/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló érmekrõl és
zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a nem részt vevõ tagállamokra való
kiterjesztésérõl szóló 2183/2004/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 48/2009/EK rendelete (2009. január 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behoza-
tali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 49/2009/EK rendelete (2009. január 21.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális
megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 12. és 2009. január 16. között
kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

A Bizottság 50/2009/EK rendelete (2009. január 21.) 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 51/2009/EK rendelete (2009. január 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról

* A Bizottság 52/2009/EK rendelete (2009. január 21.) a Kínai Népköztársaságból származó
kézi emelõkocsi és alapvetõ részegységei behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes
vám kivetésérõl és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedésérõl szóló 1174/2005/EK taná-
csi rendelet „új exportõrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország
egyik exportõrétõl származó behozatalra vonatkozó vám hatályon kívül helyezésérõl, vala-
mint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségrõl

* A Bizottság 53/2009/EK rendelete (2009. január 21.) az 1606/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról
szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 32 és az IAS 1 nemzetközi számviteli standard mó-
dosításai tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 54/2009/EK rendelete (2009. január 21.) a 669/97/EK tanácsi rendeletnek a Fe-
röer-szigetekrõl származó egyes hal- és halászati termékekre vonatkozó közösségi vámkon-
tingensek megnyitása és kezelése tekintetében történõ módosításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2009/42/KKBP határozata (2009. január 19.) a fegyverkereskedelmi szerzõdés
létrejöttéhez vezetõ folyamat harmadik országok körében történõ elõmozdítására irányuló,
az Európai Biztonsági Stratégia keretében végzett uniós tevékenységek támogatásáról

18. 52. évfolyam L 18. szám (2009. január 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 36/2009/EK rendelete (2008. július 11.) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2008-as évre történõ megállapí-
tásáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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19. 52. évfolyam L 19. szám (2009. január 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 55/2009/EK rendelete (2009. január 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behoza-
tali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 56/2009/EK rendelete (2009. január 21.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról

A Bizottság 57/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott ex-
port-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 58/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folyamatos
pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

A Bizottság 59/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folyamatos
pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megál-
lapításáról

A Bizottság 60/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-
visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 61/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-
visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 62/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a tojáságazatban alkalmazott export-visszaté-
rítések megállapításáról

A Bizottság 63/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-
visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 64/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalma-
zandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet
módosításáról

A Bizottság 65/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 66/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályo-
zott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/121/EK irányelve (2009. január 14.) a textiltermé-
kek elnevezésérõl (átdolgozás)1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem

kötelezõ

HATÁROZATOK

Európai Parlament és Tanács

2009/45/EK:

* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. december 18.) a rugalmassági eszköz-
nek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelem-
rõl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló, 2006. május 17-i in-
tézményközi megállapodás 27. pontja alapján történõ igénybevételérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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Bizottság

2009/46/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 19.) bizonyos svédországi postai ágazati szolgálta-
tásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ ajánlatkérõk be-
szerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alkalmazása alóli mentesítésérõl [az értesítés a C(2008) 8409. számú dokumentum-
mal történt]1

2009/47/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 22.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és pos-
tai ágazatban mûködõ ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló
2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének a villamos
energia cseh köztársaságbeli termelésére való alkalmazásának mellõzésérõl [az értesítés a
C(2008) 8569. számú dokumentummal történt]1

2009/48/EK:

* A Bizottság határozata (2009. január 22.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerék-
párok tekintetében a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az 1095/2005/EK
rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám bizonyos kerékpáralkatrészekre
történõ kiterjesztése vonatkozásában egyes felek számára biztosított mentességrõl, vala-
mint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett döm-
pingellenes vám kifizetése vonatkozásában a 88/97/EK bizottsági rendelet alapján egyes fe-
leknek biztosított felfüggesztés hatálytalanításáról [az értesítés a C(2009) 157. számú doku-
mentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés az Európai Unió tagállamainak bûnüldözõ hatóságai közötti, információ és
bûnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerûsítésérõl szóló 2006/960/IB tanácsi
kerethatározathoz (HL L 386., 2006. 12. 29.)

20. 52. évfolyam L 20. szám (2009. január 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem

kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

2009/32/EK:

* Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérleg-
kimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

2009/33/EK:

* A Kábítószer és a Kábítószer-függõség Európai Megfigyelõközpontja bevételeinek és ki-
adásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módo-
sítás

2009/34/EK:

* A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételi és kiadási kimutatása a 2008.
pénzügyi évre

2009/35/EK:

* A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételi és kiadási kimutatása a 2008.
pénzügyi évre – 1. sz. költségvetés-módosítás
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2009/36/EK:

* A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételi és kiadási kimutatása a 2008.
pénzügyi évre – 2. sz. költségvetés-módosítás

2009/37/EK:

* A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételi és kiadási kimutatása a 2008.
pénzügyi évre – 3. sz. költségvetés-módosítás

21. 52. évfolyam L 21. szám (2009. január 24.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 67/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behoza-
tali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 68/2009/EK rendelete (2009. január 23.) a közúti közlekedésben használt me-
netíró készülékekrõl szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a mûszaki fejlõdésre figyelem-
mel történõ kilencedik kiigazításáról1

* A Bizottság 69/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az 1606/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról
szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 1 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az
IAS 27 nemzetközi számviteli standard módosításai tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 70/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az 1606/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról
szóló 1126/2008/EK rendeletnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek)
javításai tekintetében történõ módosításáról1

A Bizottság 71/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az intervencióra rendelkezésre álló kukorica-
mennyiségnek a 2008/2009. gazdasági év második szakaszára történõ meghatározásáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2009/4/EK irányelve (2009. január 23.) a menetíró készülékek által rögzített
adatok manipulálásának megakadályozására és felderítésére irányuló ellenintézkedések-
rõl, valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos
3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeirõl és
a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006/22/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem

kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács és Bizottság

2009/50/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2008. december 18.) az egyrészrõl az Európai Közössé-
gek és tagállamaik, másrészrõl az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttmûkö-
dési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unió-
hoz történõ csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv megkötésérõl
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Bizottság
2009/51/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 15.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2009. január 1. és december 31.
között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról [az értesítés a C(2008) 8100. számú doku-
mentummal történt]
2009/52/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 18.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló
2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Közösségen belül
2009-ben nem helyettesíthetõ felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagok mennyi-
ségi felosztásáról [az értesítés a C(2008) 8398. számú dokumentummal történt]
Európai Központi Bank
2009/53/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) a nemzeti központi bankok-
nak az Európai Központi Bank tõkejegyzési kulcsában való százalékos részesedésérõl
(EKB/2008/23)
2009/54/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az Európai Központi Bank tõ-
kéjének a részt vevõ nemzeti központi bankok részérõl történõ befizetéséhez szükséges in-
tézkedések megállapításáról (EKB/2008/24)
2009/55/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az Európai Központi Bank tõ-
kerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tõke
módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2008/25)
2009/56/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az euróbankjegyek kibocsátá-
sáról szóló EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2008/26)
2009/57/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az Európai Központi Bank fel-
halmozott tõkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, de-
vizatartalékokat megtestesítõ eszközökkel megegyezõ követelései módosításához szükséges
intézkedések megállapításáról (EKB/2008/27)
2009/58/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 15.) az Európai Központi Bank tõ-
kéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részérõl történõ befizetéséhez
szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2008/28)
2009/59/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 31.) az Európai Központi Bank tõ-
kéjének a Národná Banka Slovenska általi befizetésérõl, a Národná banka Slovenska devi-
zatartalékokat megtestesítõ eszközeinek az Európai Központi Bank számára történõ átadá-
sáról, valamint a Národná Banka Slovenskának az Európai Központi Bank tartalékaihoz és
céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2008/33)
AJÁNLÁSOK

Bizottság
2009/60/EK:

* A Bizottság ajánlása (2009. január 23.) a menetíró készülékek közúti ellenõrzések alkalmá-
val és jogosultsággal rendelkezõ mûhelyek által végzett ellenõrzésével kapcsolatos helyes
végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról [az értesítés a C(2009) 108. számú
dokumentummal történt]1
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22. 52. évfolyam L 22. szám (2009. január 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 43/2009/EK rendelete (2009. január 16.) a fogási korlátozások hatálya alá tartozó
vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és hal-
állománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetõségeknek és a kapcsolódó
feltételeknek a 2009. évre történõ meghatározásáról

23. 52. évfolyam L 23. szám (2009. január 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 75/2009/EK rendelete (2009. január 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behoza-
tali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 76/2009/EK rendelete (2009. január 26.) a tej- és tejtermékágazatban kivetett
kiegészítõ importvámokkal kapcsolatos rendelkezések alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló 504/2007/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 77/2009/EK rendelete (2009. január 26.) az egyes, Zimbabwéval szembeni kor-
látozó intézkedésekrõl szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem

kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2009/62/EK:

* A Tanács határozata (2009. január 26.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes sze-
mélyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekrõl szóló
2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 2008/583/EK határo-
zat hatályon kívül helyezésérõl

Bizottság

2009/63/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 20.) a tagállamok által a 850/2004/EK parlamenti
és tanácsi rendelet 7. cikke (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontja értelmében nyújtandó tá-
jékoztatás formátumának meghatározásáról [az értesítés a C(2008) 6917. számú dokumen-
tummal történt]1

2009/64/EK:

* A Bizottság határozata (2009. január 21.) az ISO 17994:2004(E) szabványnak a 2006/7/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a mikrobiológiai módszerek egyen-
értékûségére vonatkozó szabványként történõ meghatározásáról [az értesítés a C(2009)
119. számú dokumentummal történt]
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2009/65/EK:

* A Bizottság határozata (2009. január 26.) a 2-naftiloxiecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó
növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2009) 204. számú doku-
mentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2009/66/KKBP közös álláspontja (2009. január 26.) a Kongói Demokratikus Köz-
társasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2008/369/KKBP közös álláspont mó-
dosításáról

* A Tanács 2009/67/KKBP közös álláspontja (2009. január 26.) a terrorizmus elleni küzde-
lemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös állás-
pont naprakésszé tételérõl és a 2008/586/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezésérõl

* A Tanács 2009/68/KKBP közös álláspontja (2009. január 26.) a Zimbabwéval szembeni
korlátozó intézkedések megújításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a 2006/140/EK határozatnak a ciprusi kecskékben meglévõ TSE-rezisztens
PrP-génekre vonatkozó vizsgálathoz kapcsolódó, 2007. évi közösségi pénzügyi hozzájárulás
tekintetében történõ módosításáról szóló, 2007. július 16-i 2007/507/EK bizottsági határo-
zathoz (HL L 186., 2007. 7. 18.)

24. 52. évfolyam L 24. szám (2009. január 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele

kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 82/2009/EK rendelete (2009. január 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozata-
li árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 83/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó
áraknak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 84/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a gabonafélék és a rizs behozatali és ki-
viteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok meg-
állapításáról szóló 1342/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

Bíróság

* A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása

Elsõfokú Bíróság

* Eljárási szabályzatának módosítása

Közszolgálati Törvényszék

* Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának módosítása
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem

kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2009/69/EK:

* A Tanács határozata (2008. december 18.) a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzõkönyv
I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság tagjainak kinevezésérõl

2009/70/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2009. január 19.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság két né-
met tagjának kinevezésérõl

2009/71/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2009. január 19.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy spa-
nyol tagjának kinevezésérõl

Bizottság

2009/72/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 15.) fizetési rendszerekkel foglalkozó piaci szakér-
tõi csoport felállításáról

2009/73/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 17.) a dinitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó nyo-
mon követési és jelentési iránymutatásokkal való kiegészítés céljából a 2007/589/EK hatá-
rozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 8040. számú dokumentummal történt]1

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2009/74/EK:

* Az EK–Feröer-szigetek Vegyes Bizottság 1/2008 számú határozata (2008. június 17.) az egy-
részrõl az Európai Közösség, másrészrõl Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormá-
nya között létrejött megállapodás állatorvosi kérdések tekintetében történõ kiegészítésérõl
szóló jegyzõkönyv végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról szóló 1/2001 számú ha-
tározat módosításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának tesztelésé-
rõl szóló, 2008. február 18-i 2008/173/EK tanácsi határozathoz (HL L 57., 2008. 3. 1.)
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A Közbeszerzési Értesítõ 11. számának (2009. január 28.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Szívkórház (haemodinamikai és angiográfiai
anyagok beszerzése – K. É. – 0919/2009)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4428/
Kecskemét/08. iztotópok – K. É. – 21831/2008)

Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (elektro-
mos ágyak beszerzése – K. É. – 22009/2008)

Balatonfüred Város Önkormányzata (a Népház és a
posta rekonstrukciója, HU0040 kódszámú projekt ki-
vitelezési munkái – K. É. – 1020/2009)

Honvédelmi Minisztérium (számítástechnikai eszkö-
zök beszerzése – K. É. – 21639/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (különféle laboratóriumi
reagensek szállítása és az ahhoz szükséges kontrollok,
kalibrátorok, rendszeroldatok és speciális fogyóanya-
gok szállítása – K. É. – 1372/2009)

Kerepes Nagyközség Önkormányzata (ajánlatkérõ ok-
tatási, nevelési intézményeiben közétkeztetés biztosí-
tása – K. É. – 20166/2008)

Magyar Közút Kht. (országos közutak burkolatfelújí-
tásának tervezése – K. É. – 21546/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (67. sz. fõút
Kaposfüredet elkerülõ szakaszának építési munkái
– K. É. – 1118/2009)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a 47. sz. fõút
(115+961 km-sz.) és a 4644. j. út (10+012 km-sz.) kör-
forgalmú csomóponttá történõ átépítéséhez kapcsoló-
dó lebonyolító mérnöki feladatok ellátása – K. É. –
1272/2009]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (81. sz. fõút
57+270–79+100 km-sz. közötti szakaszának 11,5 ton-
nás burkolatmegerõsítési munkái – K. É. – 1289/2009)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP 017 – Gyõr,
Gerence u. jelzõlámpás csomópont átépítéséhez kap-
csolódó mérnöki tevékenység – K. É. – 1449/2009)

Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht. (élelmiszerek be-
szerzése, SG-414. – K. É. – 1404/2009)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Magyar Posta Zrt. (leporellók, technikai és pénzfor-
galmi nyomtatványok gyártása és szállítása – K. É. –
1097/2009)

Részvételi felhívás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a városköz-
pont rehabilitációjához tervezõ kiválasztása – K. É. –
0409/2009)

ITDH Hungary Zrt. (Magyarország gazdaságát be-
mutató displayeszközök beszerzése – K. É. –
0027/2009)

Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kul-
turális Központja (élelmiszerek beszerzése a 2009–2010.
évre a VPSZEKK részére – K. É. – 0301/2009)

Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kul-
turális Központja (élelmiszerek beszerzése 2009–2010.
évre a VPGY részére – K. É. – 0485/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (menetrend
szerinti személyszállítási feladatcsoport ellátása az
ajánlatkérõ által biztosított személyi és dologi feltéte-
lekkel szolgáltatási-alvállalkozói szerzõdés keretében
– K. É. – 1239/2009)

Hirdetmény a felhasználói oldalon

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (elõzetes összesített tá-
jékoztató a 2009. évi fenntartási munkákról – K. É. –
1303/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága (irodaépületek takarítása,
Gyõr – K. É. – 21843/2008)

Bajai Kórház (2009. évre vonatkozó különféle élelmi-
szer beszerzése – K. É. – 0877/2009)

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (329 db szén-
hidrogén kutatási-feltárási céllal létesített mélyfúrás
hasznosíthatósági értékelése – K. É. – 0703/2009)

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzatának tulaj-
donában lévõ lakóépületek, lakások és nem lakás céljá-
ra szolgáló épületek, helyiségek felújítási, karbantar-
tási és bontási munkálatainak elvégzése – K. É. –
0377/2009)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata [étkezési
utalványok beszerzése 2009. évre – (közösségi) – K. É. –
1129/2009]

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (SAP-licenc-vásárlás
és SAP-licenc-karbantartás – K. É. – 0157/2009)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (munkaerõ-köl-
csönzés a felsõoktatási felvételi eljárásban benyújtott
összes jelentkezési lap és egyéb dokumentumok feldol-
gozására 3 szakaszban 2009. február 1-jétõl 2009. jú-
lius 31-ig – K. É. – 0085/2009)
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Egyesített Szociális Intézmény (szociális közétkez-
tetés ellátásához szükséges ebédkészítés – K. É. –
21370/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [hulladékkezelési
részfeladatok (begyûjtés/szállítás) ellátása, normál hul-
ladék esetében (K582) – K. É. – 0767/2009]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [hulladékkezelési
részfeladatok (begyûjtés/szállítás) ellátása, tömörített
hulladék esetében (K583) – K. É. – 0774/2009]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [ellenõri gépjármû-
vek szállítása (K553) – K. É. – 1117/2009]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [dobozos kisteher-
gépjármûvek beszerzése (K 563) – K. É. – 1119/2009]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (duplafülkés kiste-
hergépjármûvek szállítása – K. É. – 1121/2009)

Honvédelmi Minisztérium (ásványvíz, üdítõital be-
szerzése, EU-s – K. É. – 1400/2009)

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
[tartalék légiforgalmi irányító központ (ANS III épü-
let) építési engedélyezési tervdokumentációjának és
tenderdokumentációjának módosítása – K. É. –
1313/2009]

ITDH Hungary Zrt. (étkezési, ajándék-, internet-, is-
kolakezdési és kultúrautalványok beszerzése – K. É. –
18195/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [a volt
Csepel Mûvek Gyártelep területe (Budapest XXI. ke-
rület, Gyepsor út 1.) kármentesítési feladatainak meg-
oldására vonatkozó stratégiai szakanyag kidolgozása
– K. É. – 0735/2009]

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (ORFK flotta-
bérlet – K. É. – 0316/2009)

Magyar Közút Kht. (padkamaró gépek beszerzése
– K. É. – 1102/2009)

MÁV Zrt. (multimédiás CD-k és DVD-k sokszorosí-
tása grafikával – K. É. – 1135/2009)

MÁV Zrt. (nyomdai kivitelezési tevékenység – K. É. –
1152/2009)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU-komm 04 –
Együtt az éghajlatváltozás ellen országos kommuniká-
ciós és PR-kampány teljes körû lebonyolítása – K. É. –
0458/2009)

Nemzeti Hírközlési Hatóság [17 db (+20% a kerekítés
szabálya szerint + 3 db) állami normatíva 6. kategóriá-
jába sorolt személygépkocsi, 1 db állami normatíva
7. kategóriájába sorolt személygépkocsi, valamint 4 db
állami normatíva szerinti nehéz terepjáró beszerzése
– K. É. – 1312/2009]

Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.
(zöldterületek fenntartása – K. É. – 1300/2009)

Ózd Város Önkormányzata (Ózd, Puskás út 1. sz. alat-
ti VI. sz. felnõtt-háziorvosi rendelõ felújítása, korszerû-
sítésének kivitelezése egyösszegû, átalányáras, a befeje-
zési határidõre prognosztizált vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 0160/2009)

Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. (vízfolyások,
vízelvezetõ árkok, zárt csapadékcsatornák fenntartási,
karbantartási és tisztítási munkái – K. É. – 0832/2009)

Sásdi Agro Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ szarvas-
marha-telepein az állattartás és a trágyakezelés korsze-
rûsítését célzó gépek beszerzése – K. É. – 0035/2009)

Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem éves
beszámolóinak teljes körû könyvvizsgálata, USGAAP
számviteli elvek szerinti pénzügyi vizsgálata, pályáza-
tainak pénzügyi elszámolásainak vizsgálata – K. É. –
0045/2009)

Semmelweis Egyetem (a Semmelwei Egyetem szerve-
zeti egységei részére 12 hónapra szükséges katéter, ka-
nül beszerzése – K. É. – 0178/2009)

Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem részé-
re gyógyszertár kialakítása, EU-s – K. É. – 0898/2009)

Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (a Vám-
és Pénzügyõrség egyes egyenruházati termékeinek
konfekcionálását biztosító alapanyagok beszerzése
– K. É. – 1597/2009)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a VP KDRP épületének energiaraciona-
lizálása – K. É. – 21959/2008)

Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [élelmiszerek be-
szerzése (SG-348.) – K. É. – 1291/2009]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

BKV Zrt. (közlekedési hagyományok ápolása – K. É. –
0938/2009)

BKV Zrt. [társadalmi felelõsségvállalás (CSR) prog-
ram kidolgozása és a cég arculatkialakítása (Corporate
Identity) vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
0941/2009]

Budapesti Közlekedési Zrt. (híradás-technikai alkat-
részek szállítása – K. É. – 0130/2009)

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [szigetelõláncok és szerelvények szállí-
tása (2008-0037) – K. É. – 1079/2009]

Paksi Atomerõmû Zrt. (KSB gyártmányú armatúra-
alkatrészek beszerzése a 2010. évre – K. É. – 1243/2009)

Módosítás

Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Ön-
kormányzata (Hernád utcai iskola rekonstrukciója
– K. É. – 1327/2009)

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (megbízási szerzõdés
ajánlatkérõ építési, szerelési projektjeivel kapcsolatos
mérnöki, beruházáslebonyolítói és építési mûszaki el-
lenõri szolgáltatásokra – K. É. – 1386/2009)
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HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(2009/S 10-013495 számon megjelent részvételi felhívá-
sának módosítása – K. É. – 1350/2009)

Visszavonás

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõ-
ség [10 db (+40% a kerekítés szabályai szerint + 4 db)
állami normatíva 5. kategóriájába sorolt személygép-
kocsi, valamint 14 db állami normatíva könnyû terep-
járó gépjármûvek 2. kategóriájába sorolt gépjármû
beszerzése – K. É. – 1311/2009)

Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága (klímaberendezések beszerzése – K. É. –
1374/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Dunaharaszti Város Önkormányzata (Dunaharaszti
város közútjainak karbantartása és üzemeltetése
– K. É. – 1499/2009)

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító programja
II. ütemhez kapcsolódó vízbáziskutatás, végleges víz-
mûkutak kialakítása és kapcsolódó feladatok ellátása
Mesterszállás, Csépa és Hortobágy területén, a doku-
mentációban meghatározottak szerint – K. É. –
1448/2009)

Kapuvár Város Önkormányzata (települési alközpon-
tok környezetrendezése – tervezés és kivitelezési mun-
kák – K. É. – 22136/2008)

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt.
(élelmiszer-beszerzés, Avasi Gimnázium – K. É. –
1370/2009)

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a moson-
magyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálása –
tervezõi szolgáltatások és engedélyeztetés – K. É. –
1066/2009)

Ajánlati felhívás

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (uszodames-
teri szolgáltatás – K. É. – 21298/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti ügyfélszolgá-
lati centrum kialakítása – K. É. – 1262/2009)

Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [épületfelújítás
(SG-322.) – K. É. – 1395/2009]

Részvételi felhívás

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (tervezés és kivitelezés II. – K. É. – 1429/2009)

DPMG Dél-Pest Megyei Mezõgazdasági Zrt. (gépbe-
szerzés – K. É. – 1383/2009)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, hivatásforgalmi kerékpárút létesítése a belváros-
tól a déli intézményközpontig – K. É. – 1509/2009)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Karcag Város Önkormányzata (Karcag, Szentannai
Sámuel Mezõgazdasági Szakközépiskola, Gimná-
zium és Kollégium oktatási épülettel történõ bõvítése
– K. É. – 19716/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

BKV Zrt. (BKV-image-film készítése – K. É. –
0936/2009)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (az Educatio Kht.
ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggõ irodai ad-
minisztratív, informatikai, tájékoztatási és adatrögzítési
feladatok ellátása – diákmunka – K. É. – 17092/2008)

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (pneumo-
coccus elleni konjugált oltóanyag beszerzése 0–2 éves
kisgyermekek részére – K. É. – 19301/2008)

Fejér Megyei Szent György Kórház (telefonbeszerzés
– K. É. – 1293/2009)

Honvédelmi Minisztérium [nem adatátviteli célú ha-
zai távközlési szolgáltatások (2008-2011) – K. É. –
1230/2009]

Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (Budapest, Fiumei út 19/A szám alatti iro-
daépület takarítási feladatainak ellátása, 31 382 m2-en
– K. É. – 18389/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IRM BSZKI mûszer-
parkja alkalmassági vizsgálatának elvégzése az inté-
zet minõségügyi rendszerének bevezetését célzó,
2006/018-176.05.01.01 számú projekt keretén belül
– K. É. – 19264/2008)

Nemzeti Hírközlési Hatóság (Dsl-Jupiter xDSL kon-
formancia tesztrendszer bõvítéséhez szükséges eszkö-
zök és vektorhálózat-analizátor beszerzése – K. É. –
18402/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK006 – M3-as
autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény szakasz ÜHK-
felépítmény kiviteli terveinek elkészítése – K. É. –
1538/2009)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pécs 2010
– Európa kulturális fõvárosa projekt keretében a köz-
terek és parkok felújítása I. ütem – K. É. – 0028/2009)

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ (élelmiszerek
– K. É. – 1252/2009)
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Szépmûvészeti Múzeum (A Görög symposium c. kiál-
lítás teljes körû mûtárgy-szállítmányozási feladatainak
ellátása – K. É. – 18879/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabi-
litációs és Gyógyfürdõ Kórház (étkezési utalványok
– K. É. – 18896/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Agro-Produkt Kft. (a pásztói sertéstelep hígtrágya-
kezelésének korszerûsítése – K. É. – 1307/2009)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (alkatrész-, segéd-
anyag-beszerzés, 2008. – K. É. – 1488/2009)

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (8 db
röntgensugaras csomagvizsgáló berendezés beszerzése
– K. É. – 19461/2008)

Dunaharaszti Város Önkormányzata (a Mese Óvoda
korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 22043/2008)

Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szer-
vezõ Kft. (FEBESZ-47 szemészeti mûlencsék – K. É. –
19320/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
VI. ütem – K. É. – 19270/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató
Kórház baleseti ambulanciájának és mosdós digitalizá-
lása, foszforlemezes kiolvasó rendszer és mobil teljes-
test-felvételi rendszer telepítése, beüzemelése, helyszíni
betanítása – K. É. – 19135/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (a VP ke-
zelésében lévõ Verõce, Árpád út 62. számú helyi védett-
ség alatt álló épület átalakításának/felújításának terve-
zési munkái – K. É. – 1334/2009)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Honvédelmi Minisztérium (húgyszervi kõzúzó szol-
gáltatás – K. É. – 1435/2009)

Közbeszerzések Tanácsa (asztali számítógépek, note-
bookok, nyomtatók és kellékek, fénymásolók beszer-
zése – K. É. – 1873/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Siófok, Arany J.
u. 13. szám alatt fekvõ üdülõépület korszerûsítése, át-
alakítása – K. É. – 19735/2008)

Heves Megyei Önkormányzat (az egri Gárdonyi Géza
Színház mûhelyházának részleges felújítása – K. É. –
19717/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. I. – K. É. –
21731/2008)

Magyar Nemzeti Bank (takarítás LK 2008. – K. É. –
0562/2009)

MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik fõ-
vizsgája – K. É. – 0044/2009)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
Köztársaság utca felújítása – K. É. – 1507/2009)

Besenyszög Község Önkormányzata (Chiovini Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény Besenyszög, Vasvári út 7. sz. alatti rekonstruk-
ciója engedélyezési terveinek elkészítése – K. É. –
19244/2008)

BKV Zrt. (villamos, HÉV-, MFAV- és trolibusz-jár-
mûvekhez csúszószén-szállítása, 7000 db/év – K. É. –
19188/2008)

BKV Zrt. (villamos-, HÉV-, MFAV- és trolibusz-jár-
mûvekhez csúszószén-szállítása, 870 db/év – K. É. –
19189/2008)

BKV Zrt. (villamos-, HÉV-, MFAV- és trolibusz-jár-
mûvekhez csúszószén-szállítása, 100 db/év – K. É. –
19190/2008)

BKV Zrt. (irodaszerek szállítása – K. É. –
19191/2008)

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormány-
zata (közterületi fasorok rekonstrukciós kiviteli mun-
káit követõen a frissen telepített fák fenntartási mun-
kái két évig – K. É. – 1365/2009)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ AE, VI és L épületeiben hõenergia-mérés
és fûtésszabályozás kialakítási munkáinak elvégzése
– K. É. – 19070/2008)

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(a sárospataki kirendeltség épületének lebontása, új
építése – KARAKTER 95 Építõ és Szakipari Kft.
– K. É. – 19258/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (endo-
szkóp-fertõtlenítõ szerek beszerzése – K. É. –
1397/2009)

Legfõbb Ügyészség (a Nagykanizsai Városi Ügyész-
ség épülete rekonstrukciós munkáinak tervezése
– K. É. – 19204/2008)

Legfõbb Ügyészség (az Ajkai Városi Ügyészség helyi-
ségeinek felújítása – K. É. – 19205/2008)

Magyar Államkincstár (gépjármûbérlés – K. É. –
0933/2009)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Tolna megyében
2007., 393 073 788 Ft – K. É. – 19238/2008)

Magyar Nemzeti Bank (bankjegyfeldolgozó többcím-
letessé alakítása – K. É. – 0633/2009)

Magyar Nemzeti Bank (bankjegyfeldolgozó nem ter-
vezett javítása – K. É. – 1198/2009)
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Magyar Nemzeti Bank (informatikai igénykezelési
rendszer továbbfejlesztése – IKR 2 – K. É. – 1199/2009)

MECSEK-ÖKO Zrt. (meddõanyag- és földszállítás
– K. É. – 21568/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Békéssámson és
Makó közötti 4422 j. út 23+279–39+700 km-sz. közötti
szakaszának burkolatmegerõsítése és -szélesítése egye-
sített tervdokumentációjának elkészítése – K. É. –
0650/2009)

Orosháza Város Önkormányzata (krónikusosztály ki-
alakítása – K. É. – 1479/2009)

Országgyûlés Hivatala (az Országház, az Országgyû-
lés Irodaháza és az Országgyûlési Könyvtár külsõ rak-
tárépületekben lévõ tûz- és gázveszélyjelzõ berendezé-
sek karbantartása és szükség szerinti javítása – K. É. –
0631/2009)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabi-
litációs és Gyógyfürdõ Kórház (étkezési utalványok
– K. É. – 18901/2008)

Zalabér Község Önkormányzata (Nyugat-Balaton és
Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer,
zalabéri, celldömölki, keszthelyi, zalaszentgróti, vas-
vári hulladéklerakó létesítése – K. É. – 1506/2009)
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A Közbeszerzési Értesítõ 12. számának (2009. január 30.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

ÉSZAKERDÕ Erdõgazdasági Zrt. (a lillafüredi kis-
vasút mozdonyfelújítási, -fejlesztési, -tervezési, -enge-
délyezési, -megvalósítási, 3 éves karbantartási felada-
tainak ellátása – K. É. – 22031/2008)

Honvédelmi Minisztérium (az MH alakulatai és kül-
szolgálatai részére beszerzendõ oltóanyagok – K. É. –
22112/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [az M3-as autó-
pálya Vásárosnamény (M300 elválási csomópont)–or-
szághatár (Beregdaróc) közötti szakasza tanulmány-
tervének, elõzetes (környezetvédelmi) vizsgálati doku-
mentációjának elkészítése – K. É. – 1274/2009]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [61. sz. fõút So-
mogy megyei szakasza 11,5 tonnás burkolatmegerõsí-
tése (IV. szakasz 154+600–186+694 km-sz. között) kivi-
telezési munkáinak elvégzése – K. É. – 1276/2009]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 81. sz. fõút az
57+270–79+100 km-sz. közötti szakasz 11,5 t-ás burko-
laterõsítését lebonyolító mérnöki tevékenységének ellá-
tása – K. É. – 1288/2009)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [az M6-os autópá-
lya Pécs déli csomópont–kacsótai csomópont a 6. sz. fõút
keresztezésében (30+200 km-sz.–53+845,24 km-sz.)
közötti szakasz engedélyezési és kiviteli egyesített terv
elkészítése – K. É. – 1452/2009]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK017 – Gyõr
821-es sz. fõút–Gerence u. jelzõlámpás csomópont négy
forgalmi sávra történõ bõvítése, és jelzõlámpa átépíté-
sének kivitelezése – K. É. – 1548/2009)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Erzsébet
Kórháza (adásvételi szerzõdés laboratóriumi reagen-
sek, vegyszerek szállítására, kihelyezett készülékkel
– K. É. – 1394/2009)

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ Rt. (4421/Veszprém/08 – orvosi gáz
biztosítása – K. É. – 1405/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Magyar Posta Zrt. (kerékpárok beszerzése 2009.
– K. É. – 0671/2009)

Elõminõsítési rendszer – egyes ágazatokban

Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk elõminõsí-
tési rendszere IV. ütem – K. É. – 1201/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (biztosítási szolgálta-
tások az ajánlatkérõ zártkörûen mûködõ vízmû-rész-
vénytársaságok részére 2 éves határozott idõtartamra
– K. É. – 0381/2009)

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházak (egészségügyi gépek,
mûszerek, berendezések szállítása, üzembe helyezése
– K. É. – 22139/2008)

Készenléti Rendõrség (a Készenléti Rendõrség szemé-
lyi állományának ellátásához havonta 6000 Ft/fõ ér-
tékû étkezési utalvány beszerzése – K. É. – 21582/2008)



Magyar Közút Kht. (biztosítási szolgáltatások az
ajánlatkérõ részére hároméves idõtartamra – K. É. –
0382/2009)

Magyar Közút Kht. (papíralapú hidegétkezési és me-
legétkezési, ajándék-, valamint iskolakezdési/beiskolá-
zási utalványok beszerzése a Magyar Közút Kht. mun-
kavállalói részére, kettõ évre, szolgáltatási szerzõdés
keretében – K. É. – 0383/2009)

Országos Rendõr-fõkapitányság (légalkoholmérõ
– K. É. – 1481/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (lakossági kiépített-
ségû villamosfogyasztás-mérõk cseréje és ehhez kap-
csolódó kiegészítõ tevékenységek – K. É. – 1317/2009)

Módosítás

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (bank-
számlák vezetése, cash-pool rendszer mûködtetése és
folyószámlahitel biztosítása – K. É. – 1550/2009)

Visszavonás

Oktatási és Kulturális Minisztérium (a budavári Nagy-
boldogasszony- (Mátyás-)templom mûemléki helyreál-
lítása során az orgonával kapcsolatos feladatok elvég-
zése – K. É. – 21978/2008)

Helyesbítés

Budapest Fõváros Önkormányzata (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához K. É. – 21074/2008 számon, 2008.
december 18-án megküldött elõzetes tájékoztató hir-
detmény helyesbítése – K. É. – 0825/2009)

Magyar Államkincstár (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 21947/2008 számon 2008. december
31-én feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
1200/2009)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (szolgáltatá-
si szerzõdés Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak fenntartásában lévõ oktatási intézmények gyer-
mek- és diákétkeztetése, valamint alkalmazottai részé-
re közétkeztetés biztosítására – K. É. – 21342/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (feszültségszabályozó
készülékek beszerzése, telepítése/2009. – K. É. –
1616/2009)

Barcs Város Önkormányzata (az önkormányzat fenn-
tartásában lévõ oktatási intézmények építési és felújítá-
si munkáihoz szükséges engedélyezési tervek és a kivi-
telezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás le-
folytatásához szükséges tendertervek elkészítése
– K. É. – 1549/2009)

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányza-
ta (az Európai Unióból származó forrásból támogatott
közbeszerzések lebonyolításához közbeszerzési tanács-
adó beszerzése – K. É. – 1336/2009)

Dunaharaszti Város Önkormányzata (takarítás
– K. É. – 1502/2009)

Erdészeti Tudományos Intézet (a püspökladányi kí-
sérleti állomás területén 10 hektáros szikkísérleti gyûj-
temény és arborétum, valamint a püspökladányi
407 hektáros szikkísérleti bázisterület fenntartási
munkáinak ellátása – K. É. – 21393/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (kenõanyagok be-
szerzése – K. É. – 21607/2008)

Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. (mezõgazdasági
gépek beszerzése – K. É. – 1721/2009)

Hegyalja-BOS Kft. (szervestrágya-tárolók és figyelõ-
kutak létesítésének kivitelezése, csurgaléktárolók léte-
sítésének kivitelezése és vízjogi engedélyének beszer-
zése – K. É. – 1082/2009)

Magyar Televízió Zrt. (fényforrás beszerzése – K. É. –
1476/2009)

Michlits Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. (trágyaszóró, kerti traktor és targonca beszer-
zése – K. É. – 0347/2009)

Szorgalmatos Község Önkormányzata (a szorgalma-
tosi Általános Mûvelõdési Központ tornaterme és kap-
csolódó helyiségek építése – K. É. – 1417/2009)

Ajánlati felhívás

Mátraballa Község Önkormányzata (ajánlatkérõ belte-
rületi vízrendezésének kivitelezési munkái – K. É. –
1531/2009)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(földmunka – K. É. – 1508/2009)

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(távhõvezetékhez anyagbeszerzés – K. É. – 1511/2009)
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Részvételi felhívás

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ady
E. u., Ádám I. u., Eszterházy u., Sziklai J. u. egyesített
csatorna szétválasztása, Stadion úti szennyvízcsator-
na-rekonstrukciók, kádártai 1. sz. átemelõ rekonstruk-
ciója engedélyezési terveinek és közbeszerzési mûszaki
dokumentációinak elkészítése – K. É. – 1503/2009)

Elõzetes összesített tájékoztató

Kadarkút Város Önkormányzata (integrált mikrotér-
ségi oktatási központ fejlesztése – K. É. – 1637/2009)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[Budapest VIII., Rákóczi téri vásárcsarnok pinceszint-
jének átalakítása (belsõ) I. ütem – K. É. – 19211/2008]

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (kenõanyagok és üze-
meltetési segédanyagok beszállítása és konszignációs
raktározása, 7. sz. melléklet – K. É. – 1691/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház szállítási szolgáltatásainak ellátása – K. É. –
15198/2008)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (digi-
tális color Doppler UH-készülék és négy darab beteg-
õrzõ monitor beszerzése szállítási szerzõdés keretében
– K. É. – 19217/2008)

BKV Rt. DBR Metro Projekt Igazgatóság (budapesti
4. sz. metróvonal – jármûtelep építése – K. É. –
1738/2009)

BKV Zrt. (a BKV Zrt. által üzemeltetett tömegközle-
kedési jármûvek kompresszorainak javítása – K. É. –
19192/2008)

BKV Zrt. (vállalkozási szerzõdés bliccelés elleni kam-
pányok szervezésére – K. É. – 0931/2009)

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (mentori
szolgáltatás – K. É. – 1500/2009)

Honvédelmi Minisztérium (repülõtéri tûzszerész-biz-
tonsági berendezések beszerzése – K. É. – 1301/2009)

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága [a bugacpusz-
taházai volt szovjet katonai terület és Öregcsertõ
(Csornapuszta) korábbi magyar katonai terület tény-
feltárási feladatainak ellátása – K. É. – 1547/2009]

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (e-útlevelek szállítása és kapcsolódó szol-
gáltatások teljesítése – K. É. – 1628/2009)

Magyar Közút Kht. (útszóró só szállítása – K. É. –
1495/2009)

Magyar Rádió Részvénytársaság (az RTV részletes cí-
mû magazin nyomdai munkái – K. É. – 1591/2009)

Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (árambeszerzés a Millenáris Nonprofit Kft. ré-
szére – K. É. – 0152/2009)

Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (médiatervezés és -vásárlás a Millenáris Non-
profit Kft. részére – K. É. – 0172/2009)

Mohács Város Önkormányzata (Mohács, útkeret
– K. É. – 1510/2009)

Nagytarcsa Község Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 1627/2009)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség dokumentumkezelési feladatait támogató
dokumentumkezelõ rendszer szállítása, bevezetése és
üzemeltetése – K. É. – 16000/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 13. sz. fõút
3+720–28+862 km-sz. közötti szakaszának 11,5 t-ás
burkolatmegerõsítése egyesített engedélyezési-kiviteli
terveinek elkészítése – K. É. – 1403/2009)

Pécsi Tudományegyetem (apheresis-készülék, vala-
mint fogyóanyagainak beszerzése – K. É. – 22019/2008)

Pilisszentiván Község Önkormányzata (iskolaépület
átalakítása, bõvítése – kiviteli terv – K. É. – 1115/2009)

Pilisszentiván Község Önkormányzata (óvodaépület
átalakítása, bõvítése – kiviteli terv – K. É. – 1123/2009)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap felhasználásának fejlesztési
és üzemeltetési céljaival kapcsolatos lakossági kommu-
nikációs tevékenység 2009–2012. évi feladatainak lebo-
nyolítása – K. É. – 19538/2008)

Szegedi Tudományegyetem (a SZTE oktatási, kuta-
tási, egészségügyi és gazdasági feladatait kiszolgáló kel-
lékanyagok beszerzése – K. É. – 18526/2008)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (élelmi-
szer 2009-re – K. É. – 1377/2009)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (I/A
jelû kerékpárút a–b–c szakasz kiviteli tervének elkészí-
tése – K. É. – 18894/2008)

Tapolcai Diák- és Közétkeztetõ Kft. (élelmiszer-be-
szerzés – K. É. – 1185/2009)

Vál Község Önkormányzata (Kajászó, Tabajd, Vál
községek közigazgatási területén keletkezõ szilárd hul-
ladék gyûjtése, elszállítása, kezelése 36 hónapon ke-
resztül – K. É. – 1554/2009)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (kardiológiai vaszkulá-
ris-nonvaszkuláris intervenciós anyagok egyéves idõ-
tartamra történõ beszerzése – K. É. – 18899/2008)

VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. (központi fel-
nõtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás – K. É. –
0204/2009)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

DOMBKA 2003 Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szol-
gáltató Zrt. (komplett biogázüzem kivitelezése – K. É. –
1634/2009)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-dunántúli
Regionális Igazgatósága (APEH dél-dunántúli régió,
adatrögzítés – K. É. – 1528/2009)

Agrárgazdasági Kutató Intézet (melegétkezési utal-
vány beszerzése, negyedévenkénti szállítással – K. É. –
18958/2008)

AGRO-CITY Mezõgazdasági Zrt. (komplett biogáz-
üzem kivitelezése – K. É. – 1633/2009)

Bajai Kórház (4357/Baja/08, egyszer használatos,
nem szõtt mûtéti textília – K. É. – 16473/2008)

Balmazújváros Város Önkormányzata (színházfelújí-
tás – K. É. – 1512/2009)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a bé-
késcsabai Kalandpark elvi építési engedélyezési tervé-
nek elkészítése – K. É. – 19073/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Budapest XIV. kerületében 2 helyszínen komplex köz-
területi rehabilitáció – K. É. – 15543/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerület, Szobránc utca útburkolatának felújítása
az Egressy út és a Besnyõi utca közötti szakaszon
– K. É. – 15544/2008)

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormány-
zata (vállalkozási keretszerzõdés utak, járdák és par-
kolók karbantartási munkáira – K. É. – 1310/2009)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (az AGORA
AGRIA multifunkcionális kreatív pólus címû pályá-
zat második fordulós dokumentációjának elkészítése
– K. É. – 1542/2009)

Eger Termál Kft. (az Eger Termál- és Strandfürdõ tu-
risztikai fejlesztése: fedett medence, pihenõház, I. sz.
medence megosztása, babamedence, csúszdapark, a
déli bejárat átépítése, kerítés, az északi épület átalakí-
tása, külsõ közmû rekonstrukciójának építési engedé-
lyezési és kiviteli terve – K. É. – 18823/2008)

Fejér Megyei Önkormányzat (a Fejér Megyei Levéltár
mûemlék épületegyüttes felújítása és bõvítése – K. É. –
17567/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Fehérvári úti vásárcsarnok zsalus szellõzõrendszeré-
nek javítása – K. É. – 17318/2008)

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (bel- és külföldi folyó-
iratok adásvétele – K. É. – 18772/2008)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (oxi-
genátor és csõkészlet beszerzése, 4 hónapra – K. É. –
1419/2009)

HM Térképészeti Kht. (nyomtató/másológép beszer-
zése – K. É. – 19391/2008)

KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új hûtõgép-
jármû beszerzése – K. É. – 19456/2008)

KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új hûtõautó
beszerzése – K. É. – 19457/2008)

Kisújszállás Város Önkormányzata (az Erzsébet
Gyógyvizû Strandfürdõ fejlesztésének teljes körû ter-
vezése – K. É. – 1442/2009)

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (adásvételi szerzõdés 2 db új személygépkocsi be-
szerzésére – K. É. – 1583/2009)

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(ajánlatkérõ kirendeltségének pályakezdõ és diplomás
álláskeresõ és közvetítõirodája elhelyezésére alkalmas
irodahelyiségek bérlete, 1122 m2 – K. É. – 16965/2008)

Marcalgergelyi Község Önkormányzata (Marcalger-
gelyi és Vinár községek szennyvízcsatornázása, mûsza-
ki segítségnyújtás és környezetvédelmi többletráfordí-
tások figyelembevétele mellett II. – K. É. – 19054/2008)

Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház bõvítése – K. É. –
18200/2008)

Országgyûlés Hivatala [az Országgyûlés Irodaháza
déli részének fûtés-korszerûsítése, hûtési lehetõség, el-
lenõrzõ, szabályozó rendszer kiépítése, helyreállítási
munkák elvégzése (331/2008.) – K. É. – 1361/2009]

Pécsi Egyházmegye (a Pécsi Bazilika, a Káptalani Le-
véltár és Plébánia, valamint a Püspöki Palota keleti és
nyugati homlokzatának mûemléki felújítása – K. É. –
22117/2008)

Téglás Város Önkormányzata (belterületi utak szilárd
burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 18770/2008)

Újhartyán Község Önkormányzata (az újhartyáni Né-
met Nemzetiségi Óvoda konyhája és a Gyerekvár építé-
si beruházásának kivitelezése – K. É. – 18401/2008)

Velence Város Önkormányzata (iskolafelújítás
– K. É. – 1667/2009)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Szilas-
parki-lakótelep hõellátása – K. É. – 1704/2009)

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2009. január 7-i, 2. számában K. É.
– 20822/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módo-
sítása – K. É. – 1822/2009)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a Közbeszerzé-
si Értesítõ 2009. január 16-i, 6. számában K. É. –
21633/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
módosítása – K. É. – 1825/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Honvédelmi Minisztérium (egészségügyi textíliák
mosatása, fertõtlenítése, vegytisztítása, sterilizálása
– K. É. – 1459/2009)

Kelet-Grain Kft. (ajánlatkérõ ököritófülpösi 033/1.
hrsz. alatt nyilvántartott állattartó telepén trágyatáro-
ló, csurgalékvízgyûjtõ akna építése, út javítása és asz-
faltozása – K. É. – 20052/2008)
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Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (az új bûnügyi nyilvántartási rendszer
kialakítására és az alkalmazásfejlesztési feladatokhoz
kapcsolódó rendszer bevezetési, dokumentációs és mig-
rációs szolgáltatások nyújtása – K. É. – 1678/2009)

Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. [Monostori
Erõd Euroregionális Kulturális és Turisztikai Központ
(külsõ látogatóközpont) 023. számú épület terveinek el-
készítése (32 000 000 Ft + áfa) – K. É. – 20250/2008]

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (KKÁT III.
ütem 1. fázis tenderterveinek elkészítése – mennyiség:
1 db talajstabilizációs, 1 db építészeti és 1 db technoló-
giai tenderterv – K. É. – 18711/2008)

Szegedi Tudományegyetem [krónikus belgyógyászat
és geriátria kialakítása (HPQ Kft.) – K. É. –
19480/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
Balaton-part II. projekt, Blaha u. 3. szám alatti épület
kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 1595/2009)

Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
Balaton-part II. projekt, Jókai Múzeum és Vasza-
ry-kastély kiviteli terveinek elkészítése – K. É. –
1641/2009)

Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat (Budapest
I. kerület, Toldy u. 4. szám alatt található épületének
felújítási munkája – K. É. – 1584/2009)

Eötvös Loránd Mûszaki Középiskola és Kollégium
(virtuális hegesztési környezet beszerzése, elektropne-
umatikai oktatási rendszer bõvítése, valamint irányí-
tástechnikai oktatási rendszer bõvítése – K. É. –
1623/2009)

ERDÕHÁT Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. (az Erdõhát Zrt. trágyatechnológiá-
jának korszerûsítéséhez kapcsolódó gépbeszerzések
– K. É. – 1624/2009)

ERDÕHÁT Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. (az Erdõhát Zrt. trágyatechnológiá-
jának korszerûsítéséhez kapcsolódó rakodógép-be-
szerzések – K. É. – 1625/2009)

Ferencvárosi Önkormányzat (1097 Budapest, Drégely
u. 12. III. em. 564. szám alatti, az önkormányzat tulaj-
donában álló 34,44 m2 alapterületû lakás teljes felújí-
tása – K. É. – 18854/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (1191 Budapest, Kazin-
czy u. 10. VI. emelet 18. szám alatti, az önkormányzat
tulajdonában álló 52 m2 alapterületû lakás teljes felújí-
tása – K. É. – 18855/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (1091 Budapest, Tûzoltó
u. 32/B fszt. 2. szám alatti, az önkormányzat tulajdoná-
ban álló 52,89 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 18856/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (intravé-
nás röntgen-kontrasztanyagok keretmegállapodásá-
nak teljesítése – K. É. – 1614/2009)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [egyszer
használatos tûk, fecskendõk tárgyú eljárás keretmeg-
állapodásai teljesülésének éves tájékoztatója (2008)
– K. É. – 1737/2009]

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében 2008. – K. É. – 1639/2009)

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [NIP perces, órás, üzemzavari rendel-
kezésre állás alapértéke (2006-0024) – K. É. –
1735/2009]

MECSEK-ÖKO Zrt. (gyöngyösoroszi ércbánya végle-
ges bezárása – K. É. – 1393/2009)

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (kisüzemi papírgép
átalakításához szükséges alkatrészek beszerzése, vala-
mint felújítási feladatok végrehajtása – K. É. –
0005/2009)

Orosháza Város Önkormányzata (krónikus osztály ki-
alakítása során szükségessé vált kiegészítõ munkák tel-
jesítése – K. É. – 1484/2009)

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari
Szakképzõ Iskola (élelmiszerek és élvezeti cikkek be-
szerzése 2 évre – K. É. – 1629/2009)

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (iskolaépület át-
alakítása – K. É. – 18799/2008)

Tihany Község Önkormányzata (Tihany–Aszófõ ön-
kormányzati út nyugati oldalán tervezett kerékpárút
építése – K. É. – 1666/2009)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a tapolcai kirendeltség nyílászárócseréje
és homlokzatszigetelése – K. É. – 21976/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház [kardiológiai vaszkulá-
ris-nonvaszkuláris intervenciós anyagok egyéves idõ-
tartamra történõ beszerzése (különféle haemodinami-
kai anyagok 7628 db/év, perifériás, intervenciós anya-
gok: 5568 db/év) – K. É. – 18902/2008]

Velence Város Önkormányzata (engedélyezési terv
– K. É. – 1142/2009)

Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a zirci agglomeráció csatorná-
zási munkái – Veszprém és térsége szennyvízelvezetési
és -kezelési projekt – K. É. – 1501/2009)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Sajószentpéter Város Önkormányzata (Ibolya-telepi
vasúti aluljáró, Ady–Kossuth összekötõ és a Kodály,
Harmat, Pázsit, Toboz, Könyves K. utak útburko-
lat-felújítási munkái – K. É. – 18702/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 13. számának (2009. február 2.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Szívkórház (konzervek, fûszerek, tejtermékek
beszerzése – K. É. – 0903/2009)

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Ön-
kormányzata (közétkeztetés Rákosmentén 2009–2010.
– K. É. – 1378/2009)

Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala (hulladékke-
zelési közszolgáltatás – K. É. – 20951/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2009. –
közép-magyarországi régió I. – K. É. – 21765/2008)

MNV Zrt. (közcélú feladatok ellátásával kapcsolatos
tájékoztatást támogató kommunikációs szakmai tevé-
kenység – K. É. – 21964/2008)

Nemesszalóki Mezõgazdasági Állattenyésztési, Nö-
vénytermesztési, Termelõ és Szolgáltató Zrt. (állattelepi
gépek támogatásból megvalósuló beszerzése – K. É. –
20890/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA013 – vállal-
kozási szerzõdés a 47. sz. fõút–4644. j. összekötõ út cso-
mópontja körforgalmúvá alakításának építési munkái
tárgyában – K. É. – 1224/2009)

Országos Rendõr-fõkapitányság (megkülönböztetõ
hang- és fényjelzõ berendezések beszerzése – K. É. –
1314/2009)

Országos Széchényi Könyvtár (nyílt eljárás az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár létesítményeinek takarítási,
szolgáltatásainak ellátására – K. É. – 1356/2009)

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ (élelmiszer-
alapanyagok beszerzése 45 hónapra – K. É. –
1471/2009)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (egyes vá-
rosüzemeltetési feladatok vállalkozásba adása – K. É. –
21806/2008)

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(tej, tejtermékek beszerzése – K. É. – 1592/2009)

Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [étkeztetési és
egyéb utalványok beszerzése (SG-413.) – K. É. –
1702/2009]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

MÁV Zrt. (mechanikus sorompók kiváltása automa-
ta sorompóberendezésekkel, tervezés és kivitelezés a
vállalkozó finanszírozása mellett – K. É. – 1281/2009)

Részvételi felhívás

GSD Agrárprodukt Kft. (1000 kocás sertéstelep kivi-
telezési munkái, valamint a kapcsolódó komplett ser-

téstartási technológia és gépbeszerzés – K. É. –
1582/2009)

Magyar Közút Kht. (valós idejû jármûkövetésen ala-
puló flottamenedzsment-rendszer bevezetése a Magyar
Közút Kht. számára – K. É. – 21237/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Budapesti Corvinus Egyetem (külföldi folyóiratok
megrendelése – K. É. – 20524/2008)

Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartottak ellá-
tásához szükséges különbözõ élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 0287/2009)

Fejér Megyei Szent György Kórház (telefonbeszerzés
– K. É. – 1294/2009)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [gumiabroncsok
beszerzése (K564) – K. É. – 0800/2009]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [platós kistehergép-
jármûvek beszerzése (K562) – K. É. – 1120/2009]

Honvédelmi Minisztérium (3 készlet nagyteljesít-
ményû fûkasza beszerzése – K. É. – 21357/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [papír-
áruk, irodaszerek, nyomtatványok, tonerek és egyéb
eszközök beszerzése (SG-332) – K. É. – 1392/2009]

Magyar Nemzeti Bank [külföldi hírlap, folyóirat be-
szerzése (142/2008) – K. É. – 0291/2009]

Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank kom-
munikációjához kapcsolódó reklámügynökségi szol-
gáltatások nyújtása – K. É. – 1455/2009)

Magyar Televízió Zrt. (villamosenergia-szállítás
– K. É. – 1505/2009)

Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (árambeszerzés a Millenáris Nonprofit Kft. ré-
szére – K. É. – 0135/2009)

Mindszenti Általános Iskola (élelmiszerek beszerzése
36 hónapra – K. É. – 1406/2009)

Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal la-
kossági tájékoztatásához kapcsolódó kormányzati vé-
leménykutatási feladatainak lebonyolítása vállalkozási
szerzõdés keretében 2009. október 31-ig – K. É. –
1483/2009)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (13 sz. fõút
3+720–28+862 km-sz. közötti szakaszának 11,5 t-ás
burkolatmegerõsítése egyesített engedélyezési-kiviteli
terveinek elkészítése – K. É. – 1416/2009)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécs 2010
– Európa kulturális fõvárosa projekt keretében közte-
rek és parkok felújítása I. ütem – K. É. – 0029/2009)

Pécsi Tudományegyetem (általános iskolai diákélel-
mezési és óvodai gyermekélelmezési feladatok ellátása
készételszállítással – K. É. – 21977/2008)
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Pécsi Tudományegyetem (apheresiskészülék, vala-
mint szerelékeinek beszerzése – K. É. – 1259/2009)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonpro-
fit Kft. paksi kirendeltsége (kiégett kazetták átmeneti tá-
rolója üzemeltetése, irányítástechnikai karbantartása
és egyéb szolgáltatások elvégzése 2009–2012. – K. É. –
0692/2009)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2009. évi reha-
bilitációsköltség-támogatások és költségkompenzációs
támogatások felhasználásának foglalkoztatásszakmai
és pénzügyi ellenõrzése – K. É. – 1242/2009)

VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. (központi fel-
nõtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás – K. É. –
0532/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

BKV Zrt. (vállalkozási szerzõdés a bliccelés elleni
kampányok szervezésére – K. É. – 0930/2009)

BKV Zrt. (BKV-image-film készítése – K. É. –
0935/2009)

Budapest AIRPORT Zrt. (a Budapest AIRPORT Zrt.
részére a takarítási tevékenységet végzõ munkavál-
lalóinak munkáltatói jogutódlás keretében történõ át-
vételével utasforgalmi, iroda jellegû stb. területek ta-
karítása – K. É. – 1265/2009)

Budapesti Közlekedési Zrt. (MSZ EN 590 számú, min-
denkor érvényes szabvány szerinti motorikus dízelgáz-
olaj tartálykocsis szállítása – K. É. – 0620/2009)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

Szegedi Tudományegyetem (265 ágyas klinika építé-
szeti tervpályázata – K. É. – 0088/2009)

Módosítás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (funk-
cióváltó integrált városrehabilitációs program irányí-
tása – K. É. – 1513/2009)

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (lakossági kiépített-
ségû villamosfogyasztás-mérõk cseréje és ehhez kap-
csolódó kiegészítõ tevékenységek elvégzése – K. É. –
1586/2009)

MÁV Zrt. (távközlési üzemeltetést támogató rend-
szer kialakítása – K. É. – 1493/2009)

Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 19193/2008 számon,
2008. november 27-én feladott ajánlati felhívás módo-
sítása – K. É. – 0501/2009)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (szolgáltatóhelyek
közötti szakmai koordináció, információáramoltatás
biztosítása – K. É. – 1450/2009)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (módszertani se-
gédanyagok elkészítése, valamint kapcsolódó oktatási
feladtok ellátása – K. É. – 1451/2009)

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. (köz-
étkeztetés – K. É. – 0894/2009)

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (vállalko-
zási szerzõdés Veszprémben kaszálási és fûnyírási fel-
adatok végzésére – K. É. – 1593/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Budapest Fõváros Önkormányzata (XXIII. ker., Szent-
lõrinci út közvilágításának tervezése és létesítése
– K. É. – 1718/2009)

Budapest Fõváros Önkormányzata (margitszigeti futó-
kör közvilágításának létesítése a meglévõ kiviteli terv
alapján – K. É. – 1725/2009)

Hajdúdorogi Bocskai Szarvasmarha-tenyésztõ Kft.
(szippantó tartálykocsi adásvétele – K. É. – 1368/2009)

Kapuvár Város Önkormányzata (Lumniczer Sándor
Kórház angiológiai rehabilitációs központ kialakítása
– komplex kommunikációs és nyilvánosság tevékeny-
ség megvalósítása – K. É. – 22134/2008)

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás (a karcagi kis-
térség hulladéklerakóinak rekultivációs programja ke-
retében a megvalósításhoz szükséges részletes megva-
lósíthatósági tanulmány és környezetvédelmi doku-
mentációk elkészítése – K. É. – 1638/2009)

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (ta-
karítási vállalkozási szerzõdés – K. É. – 21762/2008)

Makó Város Önkormányzata (járdaprogram 2009.
– K. É. – 1722/2009)

Somogy Megyei Önkormányzat (a Somogy Megyei Ön-
kormányzat vagyon- és felelõsségbiztosítása – K. É. –
1676/2009)

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (mûtrágya
beszerzése – K. É. – 1695/2009)

Ajánlati felhívás

Budaörs Város Önkormányzata (mûszaki ellenõrzés
– K. É. – 1470/2009)

Drégelypalánk Község Önkormányzata (Drégelypa-
lánk és Hont községek szennyvízcsatornázása mûszaki
tervezési feladatai – K. É. – 1847/2009)
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Isaszeg Város Önkormányzata [a Damjanich János
Általános Iskola épületátalakítása, bõvítése (KMOP-
4.6.1/B-2) építési beruházás kivitelezése – K. É. –
1739/2009]

Pest Megyei Önkormányzat (PMÖ, Dabas – K. É. –
0899/2009)

Sina Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Kft. (sina-
telepi állattartó telep korszerûsítése, trágyatároló
rendszer kialakítása, valamint a projekthez szükséges
mezõgazdasági gép beszerzése – K. É. – 1418/2009)

Részvételi felhívás

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény (élelmiszer-beszerzése 2009–2010. évek-
ben – K. É. – 1454/2009)

Magyar Posta Zrt. (postai pénzforgalmi bizonylatok
elektronikus archiválási folyamatába illeszkedõ hitele-
sítési eljárás megvalósítása, rendszerintegrációja, idõ-
bélyeg-szolgáltatás – K. É. – 1132/2009)

NARIVÓ Állattenyésztõ és Növényvédelmi Kft. (a mu-
hi sertéstartó telep épületeinek építési, korszerûsítési
munkái, trágyakezelés, valamint technológia korszerû-
sítése – K. É. – 1456/2009)

Szivárvány Óvoda és Bölcsõde (gyermekélelmezés
– K. É. – 1453/2009)

Új Élet Mezõgazdasági Szövetkezet (15 db mezõgaz-
dasági célú gép beszerzése – K. É. – 0975/2009)

Elõzetes összesített tájékoztató

Budapesti Corvinus Egyetem (Fõvám tér 8. sz. alatti I.
és II. elõadó teljes körû építészeti, belsõépítészeti, gépé-
szeti és elektromos felújításhoz kapcsolódó tervezési
és kivitelezési munkák végzése 610 m2 alapterületen
– K. É. – 1354/2009)

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE budai campus
mûemléki besorolású kollégiumi épületéhez tartozó
könyvtár funkciójú épületrész felújítása és átalakítása
– K. É. – 1516/2009)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

AGRO-LEHEL Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (Jászberény, építési beruházás, kiviteli terv
készítése – K. É. – 1716/2009)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (vezénylési
szoftver – K. É. – 19929/2008)

Pest Megyei Önkormányzat (biztosítási szerzõdés
– K. É. – 1080/2009)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (szol-
gálati lakások beszerzése Budapesten – K. É. –
1387/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (sebé-
szeti varróanyag és térdszalagplasztika 2008–2009.
– K. É. – 19021/2008)

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(élelmiszer-utalványok beszerzése a 2009. évre – K. É. –
0976/2009)

Budapesti Közlekedési Zrt. (12 db – 50% Ikarus 415
típusú autóbusz karosszéria- és vázszerkezeti felújítása
– K. É. – 17275/2008)

Debreceni Egyetem (számítástechnikai termékek be-
szerzése – EM-259 – K. É. – 19386/2008)

DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése I–V. – K. É. – 1594/2009)

DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése I. – K. É. – 1645/2009)

DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése III. – K. É. – 1652/2009)

Diagnosticum Zrt. (EM-253, 1 db minta-elõkészítõ,
1 db immunkémiai automata, 1 db integrált vizeletau-
tomata rendszer, 2 db thrombocytafunkciós analizátor
beszerzése – K. É. – 18218/2008)

Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Tár-
sulás (orvosi ügyelet – K. É. – 0326/2009)

Farmos Község Önkormányzata (közétkeztetés a Far-
mos, Szelei út 4–6. szám alatti fõzõkonyha üzemelteté-
sével – K. É. – 18822/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csator-
nák rekonstrukciós munkáinak elvégzése XI. szakasz
– K. É. – 19323/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatorna-
rekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékeny-
ségének ellátása IX. szakasz – K. É. – 19920/2008)

Honvédelmi Minisztérium (tej és tejtermékek beszer-
zése – K. É. – 1401/2009)

Honvédelmi Minisztérium (ásványvíz, üdítõital be-
szerzése – K. É. – 1402/2009)

Honvédelmi Minisztérium [katonai repülõterek
FRISZ-rendszereinek légi ellenõrzése, adatok feldolgo-
zása (2008-2011) – K. É. – 1750/2009]

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (dunakeszi kármentesítés/2 – K. É. –
1802/2009)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (irodabúto-
rok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
– K. É. – 19219/2008)

Magyar Államkincstár (Win Tiszt program verziócse-
réje Oracle-re – K. É. – 1701/2009)

Magyar Nemzeti Bank (rendezvényszervezés – K. É. –
21985/2008)
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Magyar Nemzeti Bank [külföldi hírlap, folyóirat be-
szerzése (142/2008) – K. É. – 0166/2009]

Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank kom-
munikációjához kapcsolódó reklámügynökségi szol-
gáltatások nyújtása – K. É. – 0247/2009)

Mátrai Erõmû Zrt. (marótárcsa-hajtómû szállítása
06/2007 – K. É. – 1782/2009)

MÁV Zrt. (környezeti kármentesítés, tartályok fel-
számolása a MÁV miskolci, szombathelyi, barcsi és bu-
dapesti telephelyein – K. É. – 1870/2009)

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (városi kivitelû, hasz-
nált autóbuszok beszerzése – K. É. – 1719/2009)

Nemzeti Nyomozó Iroda (ajánlatkérõ somoskõújfalui
objektumának fegyveres õrzése, 1 fõ napi 24 órában fo-
lyamatosan, az év minden napján – K. É. – 20474/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (22/OVSZ/2008. – jár-
mûkarbantartás – K. É. – 1519/2009)

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (EM-249. ultrahang-
készülék beszerzése – K. É. – 18839/2008)

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (élelmisze-
rek és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. –
17539/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (kór-
ház és gyógyfürdõ részére mûszerbeszerzés – K. É. –
1367/2009)

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ (baromfi-, hal-
beszerzés – K. É. – 1087/2009)

Városi Kincstár (gázenergia-beszerzés – K. É. –
1390/2009)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (kardiológiai vaszkuláris-
nonvaszkuláris intervenciós anyagok beszerzése
– K. É. – 18989/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabili-
tációs és Gyógyfürdõ Kórház (étkezési utalványok be-
szerzése – K. É. – 16277/2008)

Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közfor-
galmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása – K. É. –
1761/2009)

Zala Megyei Kórház (tõkehús és húskészítmények be-
szerzése – K. É. – 1756/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Állami Szanatórium (takarítási szolgáltatások
– K. É. – 18980/2008)

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XV. kerület, Rákospalota déli lakóterület KSZT
– K. É. – 1754/2009)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (aján-
latkérõ csatornázatlan mélyterületein, lefolyástalan te-
rületein összegyûlõ csapadékvíz esetenkénti elszállítása
– K. É. – 19541/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (aján-
latkérõ közigazgatási területén lévõ szikkasztókutak
karbantartása – K. É. – 19542/2008)

Budapesti Corvinus Egyetem [a Budapesti Corvinus
Egyetem budai campusa (1118 Budapest, Villányi út
29–43.) 5094. hrsz.-ú arborétum területén álló F jelû
mûemléki épület felújításának felmérési és koncepció-
terve, valamint az építési engedélyezési és kiviteli ter-
veinek elkészítése – K. É. – 19554/2008)

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (oszlopvizsgálat,
ajánlatkérõ tulajdonában lévõ közcélú közvilágítási
oszlopoknak a technikai jelenlegi szintjének megfelelõ
állapotvizsgálata – K. É. – 17761/2008)

Claessens Általános Mezõgazdasági Kft. (trágyatároló
építése – K. É. – 22016/2008)

Esztergom Város Önkormányzata (út- és közmû-keret-
megállapodás – K. É. – 0163/2009)

Fejér Megyei Önkormányzat (a sárbogárdi Petõfi Sán-
dor Gimnázium 4 tanteremmel és a hozzájuk kapcsoló-
dó szertárakkal, illetve emeletráépítéssel való bõvítése
– K. É. – 18637/2008)

FTZS Malomipari Bt. [ajánlatkérõ nagydorog–sziget-
pusztai (hrsz.: 0107/15.) szarvasmarhatelepének kor-
szerûsítése, bõvítése és az almos trágya kezelésének
korszerû kialakítása – K. É. – 19331/2008)

Kalocsa Város Önkormányzata (belterületi járdaépí-
tés anyagbeszerzése, valamint munkagép bérbevétele
– K. É. – 1787/2009)

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ
Szervezet Zrt. (irodaház bérlete – K. É. – 15600/2008)

Mátészalka Város Önkormányzata (irodaszerek, iro-
dai papíráruk és irodatechnikai kellékanyagok beszer-
zése – K. É. – 20425/2008)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (diszpécserközpont korszerûsítésének és a labor-
épület átalakításának tervezése – K. É. – 19806/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (bú-
torbeszerzés, Nagykálló – K. É. – 1337/2009)

Szépmûvészeti Múzeum (vagyonvédelmi rendszer
karbantartása – K. É. – 1642/2009)

Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intéz-
mény (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 19809/2008)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Kézikönyv par-
lamenti képviselõknek címû kiadvány nyomdai elõké-
szítése és kivitelezése – K. É. – 18818/2008)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Za-
laegerszeg város közúthálózatának (utak, parkolók) ki-
sebb építési munkái – városi járdák, lépcsõk kisebb
építési munkái – 5. csomag – K. É. – 19586/2008]
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Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Charolais Kft. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. szep-
tember 29-i, 113. számában K. É. – 15214/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
1826/2009)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (szolgálta-
tási szerzõdés Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának fenntartásában lévõ oktatási intézmények gyer-
mek- és diákétkeztetése, valamint alkalmazottai részé-
re közétkeztetés biztosítására – K. É. – 2001/2009)

Várpalota Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2009. január 19-i, 7. számában K. É. – 0623/2009
számon megjelent egyszerû eljárás módosítása
– K. É. – 1946/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Biharnagybajomi Dózsa Agrárgazdasági Zrt. (mezõ-
gazdasági gépek beszerzése – K. É. – 1635/2009)

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának végzése, Budapest, M0-s út-
gyûrû, déli szektor M1–M5 (14+500–29+500 km közöt-
ti szakasz) – K. É. – 18932/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának végzése, Budapest, M0-s út-
gyûrû, déli szektor M1–M5 (0+000–14+500 km közötti
szakasz) – K. É. – 18933/2008]

Budapesti Történeti Múzeum (Budapest XXI. kerület,
Csepel – szennyvíztisztító telepi ásatási leletanyagok
restaurálási munkálatainak elvégzése – K. É. –
18935/2008)

Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. (palota-
kertek revitalizációja – K. É. – 20720/2008)

ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht. (észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító prog-
ram II. ütem; II/2. elõkészítési szakasz – elvi engedélyes
tervezés, kohéziós alap nagyprojekt elõkészítése –
402 település és településrész + 255 db vízellátó rend-
szer – K. É. – 19564/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
(ajánlatkérõ általános, egészségügyi, napi, illetve idõ-
szakos takarítási munkáinak elvégzése – K. É. –
20587/2008)

Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ GAMF Kar torna-
terem-építési munkái – K. É. – 16881/2008)

Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ Tanítóképzõ Fõis-
kolai Kar pedagógiai szakkönyvtára részleges rekonst-
rukciójának építési kivitelezési munkái – K. É. –
16882/2008)

Kecskeméti Fõiskola (Tanítóképzõ Kar V. könyvtár-
épület mobil bútorozási munkái, tervezés, gyártás, sze-
relés, 976 fm – K. É. – 20249/2008)

Komárom Város Önkormányzata [közlekedésépítési
építmények építési-szerelési munkái szakterületen, va-
lamint vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmé-
nyek) szakterületen a mûszaki ellenõri feladatok ellátá-
sa (1 099 000 Ft) – K. É. – 20747/2008]

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2008. II. – K. É. –
22122/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése II. 2008.
– K. É. – 22124/2008)

MIHÕ Miskolci Hõszolgáltató Kft. [sportuszoda táv-
hõellátását biztosító forróvíz-távvezeték kivitelezése
(166 076 650 Ft + áfa) – K. É. – 19663/2008]

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata [szilárd
burkolatú út építése (Tûzliliom utca, Prohászka utca)
– K. É. – 20581/2008]

Szegedi Tudományegyetem [SZTE TTIK WC-cso-
portjainak felújítása (Békés-Bau Kft.) – K. É. –
20045/2008]

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
[Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminõségének javítása tárgyú, EU-támogatásra szá-
mot tartó projekt elõkészítése – K. É. – 20576/2008]

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Bí-
bor utca felújítási munkái (15 637 423 Ft) – K. É. –
20012/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Ajka Város Önkormányzata (Ajka, Gyár utcai csomó-
pont, Bartók B. u., valamint a Bartók B. u.–Padragi
út–Csingeri út keresztezõdésében körforgalom építése,
és a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése
– K. É. – 1868/2009)

Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part Ék-
köve II. projekt I.: Gyógy tér rekonstrukciója, vala-
mint II.: Széchenyi park és a Vitorlás tér I. ütem re-
konstrukciója kiviteli tervdokumentációjának elkészí-
tése – K. É. – 1862/2009)

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (egykori kö-
télpályák nyomvonalán beton-, vasbeton maradvá-
nyok bontása I. ütem – K. É. – 1674/2009)

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (egykori kö-
télpályák nyomvonalán beton-, vasbeton maradvá-
nyok bontása II. ütem – K. É. – 1681/2009)

Budapest Fõváros Önkormányzata [gyermekotthon
(Aga u.) kiváltása, József Attila utca építése elsõ kész-
letbeszerzése (3096 E Ft) – K. É. – 18848/2008]

Budapest Fõváros Önkormányzata [gyermekotthon
(Aga u.) kiváltása, József Attila utca építése elsõ kész-
letbeszerzés (2328 E Ft) – K. É. – 18850/2008]

Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti fel-
tárás Budapest III., Emõd u. 10., II. ütem – K. É. –
19102/2008)

1376 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/5. szám



Bugyi Nagyközség Önkormányzata (útépítés vállalko-
zási szerzõdés keretében – K. É. – 0292/2009)

Dabas Város Önkormányzata (ingatlanvásárlás
– K. É. – 1746/2009)

Földmérési és Távérzékelési Intézet (GNSS-vevõk és
hozzá tartozó szupportszolgáltatás beszerzése – K. É. –
1895/2009)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [téli–nyári úttisztító
és kiszolgáló célgépek beszerzése (K510) – K. É. –
19285/2008]

Humán-Jövõ 2000 Kht. (a Humán-Jövõ 2000 Kht. ál-
tal üzemeltetett üdülõk és vendéglátó egységek zöldség-
és gyümölcsáru-beszerzése – K. É. – 1530/2009)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [infúziós
szerelékek, valamint intravénás kanülök keretmegálla-
podásai (2008) – K. É. – 1762/2009]

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [transz-
fúziós szerelékek keretmegállapodásai (2008) – K. É. –
1765/2009]

Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyoma-
endrõd összekötõ út 16+000–18+575 km-szelvények
közötti felújítási munkák – K. É. – 22119/2008)

Magyar Posta Zrt. (pénztárgépek szállítása, üzembe
helyezése, kezelõk oktatása – K. É. – 18794/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (független minõség-
biztosítási szakértõi segítségnyújtás az EGT/norvég fi-
nanszírozási mechanizmus által támogatott projektek
megvalósításában – K. É. – 19395/2008)

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (az NKA 2008.
évi kommunikációs tervének megvalósításához kap-
csolódó médiavásárlási, produkciós és produkció-
hoz kapcsolódó kreatív tevékenységek lebonyolítása
– K. É. – 1529/2009)

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. [Sopron,
2-0-0 szennyvízfõgyûjtõ csatorna apácakerti szakaszá-
nak rekonstrukciója (BOROSZTÁN Építõ-Szolgál-
tató-Tervezõ Zrt.) – K. É. – 19026/2008]

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Nagy-
cenk területén hévízkutatás, -fúrás, hévíztermelõ kút
kiépítése – K. É. – 19346/2008)

SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. (Polgárok
Háza épületének átalakítása – K. É. – 1811/2009)

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évben terve-
zett rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák
I. ütem, 17. blokk, 1,5 km – V Kristály 95 Kft. – K. É. –
19306/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

Magyar Államkincstár (szakipari karbantartás
– K. É. – 1711/2009)

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Swarco-Signelit Zrt. kérelme a Ma-
gyar Közút Kht. ellen – ügyiratszám: D.457/17/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszer-
zési Döntõbizottság elnöke kezdeményezése a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár ellen – ügyiratszám:
D.532/5/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (az EuroAszfalt Építõ és Szolgáltató Kft.
kérelme Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormány-
zata ellen – ügyiratszám: D.558/13/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Mrlják József egyéni vállalkozó kérelme
a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ellen – ügy-
iratszám: D.563/10/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Magyar Gallup Intézet Kft. kérelme a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ellen – ügyiratszám:
D.568/12/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulla-
dékkezelõ Kft. kérelme Felcsút Község Önkormányza-
ta ellen – ügyiratszám: D.570/14-I/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (az Indubius Kft. kérelme a Gyõr, Ba-
rátságpark Lakásszövetkezet ellen – ügyiratszám:
D.572/8/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (az Indubius Kft. kérelme az Ady La-
kásfenntartó Szövetkezet ellen – ügyiratszám:
D.573/8/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (az Indubius Kft. kérelme a 9400 Sop-
ron Kodály tér 2. Társasház ellen – ügyiratszám:
D.574/8/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvki-
adó Kft. kérelme a Magyar Államkincstár ellen – ügy-
iratszám: D.590/10/2008)
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A Cégközlöny 5. számában (2009. január 29.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000379/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATTITUDE RSG Sport
Egyesület 7400 Kaposvár, Petõfi u. 7–9. adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25.)

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-000350/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SGO Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1082 Budapest, Üllõi
út 60–62.) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-007329/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORTUNACENTER 2000 Építõ-
ipari és Kereskedelmi Közkereseti Társaság (1062 Buda-
pest, Bulcsú u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 03 020914; adó-
száma: 29708305-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-003751/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PICI Kereskedelmi Betéti Társa-
ság végelszámolás alatt (1112 Budapest, Harta u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 115755; adószáma: 28231242-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PICI Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-007709/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F PLUSZ F 93 Vendéglátó-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1141 Budapest, Komócsy u. 26., fióktelepe: 6000 Kecs-
kemét, Kõhíd u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 06 216510;
adószáma: 28380281-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÁRDUC Idegenforgalmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
F PLUSZ F 93 Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1072 Budapest, Rákóczi út 4. 1/2. emelet
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-003574/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ReCom-Trade Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1031 Budapest, Nánási
út 14/B; cégjegyzékszáma: 01 06 317639; adószáma:
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28503327-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Vitorla u. 3. II/6.
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
14.Fpk.01-08-006815/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÖMI-BABA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1174 Budapest, Batthyány u. 13., rövidített neve: DÖMI-
BABA Bt. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 06 318993; adó-
száma: 28518943-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DÖMI-BABA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002063/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOBILTÚRA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1173 Budapest, Pesti u. 160. 8. em. 54.; cégjegyzék-
száma: 01 06 610725; adószáma: 28892706-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROLLERKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
MOBILTÚRA Kereskedelmi és Szogláltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest XIV., Hungária körút 189.
1038 Budapest, Csermák Antal u. 34–36.
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
25.Fpk.01-08-007188/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MIHARD Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1162 Bu-
dapest, Szlovák u. 144.; cégjegyzékszáma: 01 06 613309;
adószáma: 28904113-1-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIHARD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-002928/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Berényi és Tóbi Kereskedelmi
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1042 Budapest,
Árpád út 183–185; cégjegyzékszáma: 01 06 715437; adó-
száma: 28662365-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Berényi és Tóbi Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-005759/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CSÉ-FA Szállítási Betéti Társa-
ság végelszámolás alatt (1214 Budapest, Orion u. 12.
2. em. 9., fióktelepe: 6328 Dunapataj, Toldi u. 19.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 715950; adószáma: 29132359-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSÉ-FA Szállítási Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Királyerdõ u. 124.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-004529/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SLAWBOD Kereskedelmi
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1067 Budapest, Te-
réz krt. 35. fszt. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 719822; adó-
száma: 20219303-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SLAWBOD Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1154 Budapest, Dessewffy u. 37.
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
30.Fpk.01-08-004700/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SHARK Security Személy-
és Vagyonvédelmi, Kereskedemi és Szolgáltató Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1108 Budapest, Harmat
u. 180.; cégjegyzékszáma: 01 06 725528; adószáma:
20365617-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SHARK Security Személy- és Vagyonvédelmi, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Nap u. 10. 8. em. 29.
1094 Budapest, Viola u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000675/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Csiki Hegyek Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1039 Budapest, Szilke u. 1. 10. em. 30.; cégjegyzék-
száma: 01 06 731313; adószáma: 20641898-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Csiki Hegyek Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-004532/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZEBT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1115 Buda-
pest, Etele út 25. 5. em. 16.; cégjegyzékszáma:
01 06 731857; adószáma: 20657082-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZEBT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Bakáts u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-004697/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CHUKWU Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1173 Bu-
dapest, Gyökér u. 29. 3. em. 23.; cégjegyzékszáma:
01 06 736625; adószáma: 20785022-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CHUKWU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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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
28.Fpk.01-08-002915/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DC-NOVA Mûszaki Fejlesztõ,
Tervezõ, Kivitelezõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
(1068 Budapest, Dózsa Gy. út 102.; cégjegyzékszáma:
01 06 736896; adószáma: 20792619-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Etele u. 26.
Jogelõd(ök):
DC-NOVA Mûszaki Fejlesztõ, Tervezõ, Kivitelezõ és

Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-006741/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRO–ACTION Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1108 Budapest, Oltó u. 14. 2. em. 9.; cégjegyzék-
száma: 01 06 740148; adószáma: 20964931-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRO – ACTION Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Angyalföldi u. 36. fszt. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-007716/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) PADOUK Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1172 Budapest, Kiskút utca 52.; cégjegyzékszáma:
01 06 740720; adószáma: 20514794-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Cs és M-né Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
PADOUK Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6050 Lajosmizse, Radnóti u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-07-004554/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOOK-GRAPH Tervezõ, Kivite-
lezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1112 Budapest, Érdi út 12/4.; cégjegyzékszáma:
01 06 744731; adószáma: 21091258-2-43) 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 Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001952/12. 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) RA-SOL Szolgáltató Betéti Társaság
végelszámolás alatt (1174 Budapest, Kerülõ u. 7.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 746212; adószáma: 21130401-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RA-SOL Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-006740/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MACZUGA Takarító Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1158 Bu-
dapest, Drégelyvár u. 13. 8. em. 53.; cégjegyzékszáma:
01 06 748419; adószáma: 21185779-1-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MACZUGA Takarító Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005042/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSIKÓS-OIL Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1093 Budapest, Tûzoltó
u. 33/B; cégjegyzékszáma: 01 06 748749; adószáma:
21195462-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
CSIKÓS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-005306/16. 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) ZSO-LA-KER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1082 Budapest, Futó u. 42.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 751704; adószáma: 21422979-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Lemberg u. 163.
1103 Budapest, Várgede u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-005337/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WORK HOUSE Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1165 Budapest,
Lakat u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 752005; adószáma:
21431506-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
WORK HOUSE Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-006489/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NABAC 2003. Mûszaki és Keres-
kedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1163 Bu-
dapest, Szolnoki u. 4/3.; cégjegyzékszáma: 01 06 756511;
adószáma: 21554896-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NABAC 2003. Mûszaki és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor Hu-
go u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-007184/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bárdoly Számítástechnikai Betéti
Társaság (1155 Budapest, Csillagfürt u. 1. fszt. 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 763715; adószáma: 21925197-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-003533/6. 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) INTERIAL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1122 Bu-
dapest, Hajnóczy J. u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 765871;
adószáma: 21982765-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002692/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOLD-DIO Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1195 Budapest, Üllõi
út 277/A; cégjegyzékszáma: 01 06 773479; adószáma:
22273826-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
GOLD-DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-004975/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INTELLIGENCE NETWORK
INTERNATIONAL Kereskedelmi és Konzultációs Kft.
(1121 Budapest, Irhásárok 71–73/B; cégjegyzékszáma:
01 09 065367; adószáma: 10327760-2-43) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002671/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÖRTERTA Környezet- és Terü-
letrendezõ Takarító Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1237 Budapest, Vadõr u. 32.; cégjegyzék-
száma: 01 09 071820; adószáma: 10453179-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-007281/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NORD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1025 Budapest, Tömörkény u. 11/B; cégjegy-
zékszáma: 01 09 079766; adószáma: 10615241-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NORD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1029 Budapest, Csatlós u. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-003749/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZHUONG QIAO Nemzet-
közi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság vég-
elszámolás alatt (1132 Budapest, Visegrádi u. 83. B ép.
4. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 169797; adószáma:
10793664-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZHUONG QIAO Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Hevesi Gy. u. 31. IX. 28.
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
19.Fpk.01-08-003690/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EUROVILL-BUDAPEST Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Soroksári
út 164.; cégjegyzékszáma: 01 09 268651; adószáma:
10891607-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
EUROVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1028 Budapest, Kerényi F. u. 23.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
1028 Budapest, Kerényi F. utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-003078/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOPERNIKUSZ Üzleti Ta-
nácsadó Kft. (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4–6.
I. em. 2/A; cégjegyzékszáma: 01 09 365658; adószáma:
10979422-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Rózsa u. 5. I. 5.
1148 Budapest, Kalapács u. 16. 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Bu-
dapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-004729/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Targetsped Szállítmányozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cégjegyzékszáma:
01 09 462202; adószáma: 10430484-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CÉLSPED Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Targetsped Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 62. III/10.
1151 Budapest, Visonta u. 1.
1151 Budapest, Harsányi Kálmán u. 83.
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
3.Fpk.01-08-000824/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) D and H Oktatási és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1114 Budapest,
Villányi út 9. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 464881;
adószáma: 12087271-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. emelet. Levelezési cím: 1581 Bp.,
Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-005252/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AKIM SECURITY Személy- és
Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (1134 Budapest, Lehel u. 22/B; cégjegy-
zékszáma: 01 09 466348; adószáma: 10900042-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
AKIM SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Mátyás király u. 28.
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
25.Fpk.01-08-007686/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) YU KUN Nemzetközi Ipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (1181 Budapest, Havanna u. 56. 3. em. 15.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 469959; adószáma: 12155530-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOG Kereskedelmi és Gyártó Kft.YU KUN Nemzetkö-

zi Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1083 Budapest, Tömõ u. 15. I/3.
1083 Budapest, Tömõ u. 16. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003868/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INGATLAN-89 Ingatlanforgalma-
zási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1132 Budapest, Kresz G. u. 18. II/3.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 564318; adószáma: 12197868-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. emelet. Levelezési cím: 1581 Bp.,
Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-007698/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GLOBÁL Üzletviteli Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 7.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 661129; adószáma: 12269626-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LÕRINCZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
GLOBÁL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1067 Budapest, Teréz krt. 21. I/3/A
1067 Budapest, Teréz krt. 13. 4. em. 404.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-006942/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIRTY DOG EYEWEAR
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1068 Budapest, Városligeti fasor 40., rövidí-
tett név: DIRTY DOG EYEWEAR Kft. v. a.; cégjegyzék-
száma: 01 09 661391; adószáma: 12269640-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIRTY DOG EYEWEAR Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Gádor u. 69.
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
14.Fpk.01-08-005006/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EST-OUEST Hongrie Tanácsadó
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Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1111 Budapest, Kende u. 9. fszt. 1., rövidített neve:
EAST-OUEST Kft. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 09 670603;
adószáma: 12365227-1-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EST-OUEST Hongrie Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
EST-OUEST Conseils Hongrie SARL
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005865/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HONG YIAN YE Nemzet-
közi Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1135 Budapest, Béke u. 26. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 675591; adószáma: 11766694-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 12. 1. em. 10.
1108 Budapest, Gõzmozdony utca 2. 5. em. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-007178/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) REALLY WIN Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1087 Budapest, Golgota u. 4.; cégjegyzék-
száma: 01 09 677234; adószáma: 11796897-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
REALLY WIN Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Fehérvári út 198. 8. em. 36.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001938/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) H & F PRIMA-DOOR Ajtó és Ka-
putechnika Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1078 Budapest, Marek József utca 16.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 679522; adószáma:
12116755-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. emelet. Levelezési cím: 1581 Bp.,
Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005654/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGROKOMBI Fuvarozási Kft.
(1035 Budapest, Vihar u. 36.; cégjegyzékszáma:
01 09 683260; adószáma: 11919713-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1126 Budapest, Orbánhegyi út 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1035 Budapest, Vihar u. 36.
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
12.Fpk.01-06-005575/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CHANTICO Kereskedelmi Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest,
Rabinovits u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 688108; adó-
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száma: 12475498-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADLER Holding Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Ipar u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-004713/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEGYGERINC Ingatlanbe-
fektetési, Ingatlanforgalmazó és Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1105 Buda-
pest, Halom köz 5/C 3. em. 14.; cégjegyzékszáma:
01 09 688902; adószáma: 12490800-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEGYGERINC Ingatlanbefektetési, Ingatlanforgal-

mazó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Mikoviny u. 9.
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
16.Fpk.01-08-007328/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Totál Controll 2000 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1039 Budapest, Lukács Gy. u. 24.
3. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 689176; adószáma:
12496277-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-003859/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MOONSTAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Buda-
pest, Kádár u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 691598; adó-
száma: 12540345-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 17. 1. em. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1183 Budapest, Lakatos u. 9.
1202 Budapest, Radnó u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-007181/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KAROSIA TEXTILE EX-
PORT & IMPORT Nemzetközi Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1107 Bu-
dapest, Mázsa tér 2–6. 1. em. 105., rövidített neve: KARO-
SIA TEXTILE EXPORT & IMPORT Kft. v. a.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 693123; adószáma: 12572234-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KAROSIA TEXTILE EXPORT & IMPORT Nemzet-

közi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001465/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PARCEL AND GLOBAL SER-
VICE Nemzetközi Szállítmányozási Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1037 Budapest, Áldomás utca 4.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 693827; adószáma: 12588624-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-006950/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TERMINUS CONSUL-
TING Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Budapest, Csont-
váry u. 21. 8. em. 44.; cégjegyzékszáma: 01 09 694571;
adószáma: 12604876-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-06-003236/34. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÁZÕR Ingatlanforgalmazó és
Kezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Budapest,
Lõcsey u. 11. fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 697423;
adószáma: 12664595-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-003066/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIMARO Építõipari Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest,
Csillaghegyi u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 698370; adó-
száma: 12683853-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-006834/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PAPI-HAMI Vendéglátóipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás
alatt (1181 Budapest, Baross u. 35.; cégjegyzékszáma:
01 09 699944; adószáma: 12715433-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAKRÓCZI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
PAPI-HAMI Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
PAPI-HAMI Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Szent László út 163.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-005912/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROFIT FIRE Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (1081 Budapest, Népszínház u. 16.
2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 701158; adószáma:
12740318-2-42) 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
8.Fpk.01-08-003012/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Éles Sarok Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1105 Budapest,
Kõrösi Csoma Sándor út 53–55.; cégjegyzékszáma:
01 09 701726; adószáma: 12751545-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-007335/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ASZ-BEST Aszfaltozó és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (1118 Budapest, Iglói utca 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 702515; adószáma: 12768637-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ASZ-BEST Aszfaltozó és Építõipari Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1098 Budapest, Epreserdõ u. 40. 3. lház. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-006714/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WERTA TEAM Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106
Budapest, Hatház utca 11. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 703644; adószáma: 10947502-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-002637/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Indo-Line Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096 Budapest,
Lenhossék u. 8. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 707505;
adószáma: 12870817-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-007846/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VINECO Hungary Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1143 Budapest, Hungária körút 76.; cégjegyzékszáma:
01 09 710104; adószáma: 12633580-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VINECO Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 22. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest,
Aulich u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-004046/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DRIFT TRADERS Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1024 Budapest, Margit körút 43–45. 2. lház. 7. em. 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 711658; adószáma: 12951910-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DRIFT TRADERS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-005756/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JOKER GROUP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (1118 Budapest, Frankhegy u. 6.; cégjegyzék-
száma: 01 09 717584; adószáma: 13077347-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JOKER GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Visegrádi u. 83/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001925/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PORTUNO Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Frange-
pán u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 717588; adószáma:
13077433-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-07-004268/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXPLORISTO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1082 Buda-
pest, Kisfaludy u. 16. II. em. 16.; cégjegyzékszáma:

01 09 719550; adószáma: 13117601-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-006703/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FALODA PALOTA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 720717; adószáma: 13140292-2-41) 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 Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-002504/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BANCOMAT SYSTEM Tanács-
adó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1111 Budapest, Bercsényi u. 10. 1. em. 5.; cégjegyzék-
száma: 01 09 721672; adószáma: 11867678-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Rizling utca 55.
1032 Budapest, Kiscelli utca 12. 8. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest,
Aulich u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001866/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bodnár Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Buda-
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pest, Victor Hugo u. 11–15. 4. em. 405.; cégjegyzékszáma:
01 09 725906; adószáma: 13252568-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003210/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VINO GUSTO Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075
Budapest, Károly krt. 3/C 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 726816; adószáma: 13272205-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-003382/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ENERCONSTER Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Bu-
dapest, Közraktár u. 22/A fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 727648; adószáma: 13289445-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-007677/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DROID COMPUTER Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. végelszámolás alatt (1034 Bu-
dapest, Szentendrei út 89–93.; cégjegyzékszáma:
01 09 731107; adószáma: 13356583-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DROID COMPUTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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
21.Fpk.01-08-005988/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) FENYVESLEJTÕ Ingatlanfejlesztõ és
-forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Bu-
dapest, Váci út 177.; cégjegyzékszáma: 01 09 731706;
adószáma: 13368780-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Amerikai út 10.
1137 Budapest, Katona J. utca 9–11. fszt. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000588/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOPC Számítástechnikai és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest,
Gyepsor u. 1. III. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 732458;
adószáma: 13383776-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Fraknó u. 6/A
1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 7/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-001393/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kincses-Project Ingatlanfor-
galmazó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság

2009/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1391



(1026 Budapest, Pasaréti út 34.; cégjegyzékszáma:
01 09 733356; adószáma: 13401102-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-001119/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO-PROFIT 02 Tanács-
adó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság vég-
elszámolás alatt (1056 Budapest, Belgrád rakpart 10.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 733647; adószáma:
12673328-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOLBÁSZ Mozgóárus Korlátolt Felelõsségû Társaság
EURO-PROFIT 02 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8132 Lepsény, Dózsa György utca 19/A
8045 Isztimér, Kossuth L. utca 12.
9090 Pannonhalma, Kossuth L. u. 7/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001157/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GASTRO-FUTÁR Ételké-
szítõ és Szállító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1194
Budapest, Hoffher Albert utca 20–22.; cégjegyzékszáma:
01 09 734458; adószáma: 12073560-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GASTRO FUTÁR Ételkészítõ és Szállító Korlátolt

Felelõsségû Társaság
GASTRO-FUTÁR Honet Ételkészítõ és Szállító Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Citera u. 6/B
1113 Budapest, Bartók Béla út 136.
2049 Diósd, Kavicsos u. 8.
1114 Budapest, Bartók B. út 17.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-006324/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALLVIT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1143 Budapest, Gizella u. 42–44.; cégjegyzék-
száma: 01 09 734582; adószáma: 13309086-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALLVIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 113. III. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003180/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) O2 Vendéglátó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085 Buda-
pest, József krt. 60.; cégjegyzékszáma: 01 09 736325; adó-
száma: 13459985-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003369/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Clinicum Építõipari Szolgáltató
és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1073 Bu-
dapest, Erzsébet u. 14. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma:
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01 09 873349; adószáma: 12013092-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. emelet. Levelezési cím: 1581 Bp.,
Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003369/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Clinicum Építõipari Szolgáltató
és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1073 Bu-
dapest, Erzsébet u 14. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 873349; adószáma: 12013092-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. emelet. Levelezési cím: 1581 Bp.,
Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002375/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RUTIL-2002 Gépészeti és
Hegesztéstechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1211 Budapest, Központi út 18., fióktelep: 7030 Paks,
Rákóczi u. 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09 873646; adó-
száma: 12798847-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2461 Tárnok, Egyenlõség út 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildi-
kó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000122/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) P-CENTRUM Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1223
Budapest, Terv utca 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 879528;
adószáma: 12052437-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
POHÁR CENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Pozsonyi út 1.
2030 Érd, Favágó utca 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási, Könyvelési és Adó-
szaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, le-
velezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-002234/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÉD-ÕR Security Biztonsá-
gi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123
Budapest, Bán u. 1/B; cégjegyzékszáma: 01 09 882663;
adószáma: 13974031-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
KACIFÁNT CITROM Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-003454/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) METZGER-TRANS Szol-
gáltató és Fuvarozási Kft. (1142 Budapest, Komáromi
út 16–20.; cégjegyzékszáma: 01 09 885600; adószáma:
11852007-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Ipartelep, 054. hrsz.
1142 Budapest, Komáromi út 16–20.
2024 Kisoroszi, Rózsa utca, 262/2. hrsz.
2000 Szentendre, Bükkös-part 56.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-003681/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CSALOGÁNY 55 Ingatlanfej-
lesztõ és Építõipari Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 15.; cégjegyzék-
száma: 01 09 885774; adószáma: 12661420-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Városház u. 8. 4. em. 1.
2045 Törökbálint, Pusztaszeri köz 5. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002416/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BECKHAM Irodatechnikai és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117
Budapest, Budafoki út 107–113. B ép. I. em. 104.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 888238; adószáma: 11963231-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Budafoki út 107–113. B ép. 107.
2030 Érd, Szamos u. 5.
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
8.Fpk.01-08-002307/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TECHNIKA-PIRAMIS Ingatlan-
forgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (1042 Budapest, Virág utca 39. fszt. 1.; cégjegyzék-
száma: 01 09 890907; adószáma: 12735974-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Rákóczi u. 8.
8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-002513/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GEOSAT-I Építõipari,
Kereskedelmi, Szolgáltató és Szállítmányozási Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1067 Budapest, Csengery
utca 84.; cégjegyzékszáma: 01 09 893408; adószáma:
13591863-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 4.
3433 Nyékládháza, Öregtó u. 56.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3534 Miskolc, Bálint utca 2. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003068/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SCHELL és Társa Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1142
Budapest, Oszlány u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 894181;
adószáma: 10433308-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Rácz Aladár u. 132.
1033 Budapest, Szõlõkert u. 11.
2021 Tahitótfalu, Domb u. 29–31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.
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A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001400/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Can-Trend International
Kanadai–Magyar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1024 Budapest, Káplár
u. 15–17. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 905085; adó-
száma: 13478023-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Can-Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2858 Császár, Ady E. u. 56.
8623 Balatonföldvár, Karikavölgyi utca 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1024 Budapest, Káplár utca 15–17. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000643/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ANGOL HÁZ Szolgáltató Betéti
Társaság (7635 Pécs, Kisszkókó-dûlõ 4/A; cégjegyzék-
száma: 02 06 072508; adószáma: 22150880-2-02) 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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000637/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EZRÁ Ingatlanforgalmazó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7629
Pécs, Komlói út 16.; cégjegyzékszáma: 02 06 073314;
adószáma: 22349152-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000845/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PEOS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (7623 Pécs, Megyeri út 26.; cégjegyzékszáma:
02 09 063229; adószáma: 11018915-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PEOS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
PEOS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Aidinger J. u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma:
01 09 724140.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000582/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T-MÁK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs,
Fürdõ utca 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 063688; adószá-
ma: 11363260-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAGYAR ÁRUK KLUBJA Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000617/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SPEVA-TECHNIK Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7391 Mindszent-
godisa, Bem utca 1/A; cégjegyzékszáma: 02 09 069759;
adószáma: 13387093-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000444/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) TIHANYVÁRI ÉS TÁRSA Vendéglátó-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs, Klímó
Gy. utca 12.; cégjegyzékszáma: 02 09 070065; adó-
száma: 13495231-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7761 Kozármisleny, Orgona utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000479/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Simon és Schmidt Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (cégjegyzékszáma: 02 09 070283) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000695/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gere-Trans Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs,
Eszék utca 27. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 02 09 070442;
adószáma: 13618119-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000814/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LARIXa KI-KI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7715 Sárhát,
Szabadság puszta 14.; cégjegyzékszáma: 02 09 071084;
adószáma: 12125502-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KI-KI Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
KI-KI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
LARIXa KI-KI Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Gyékényes u. 7.
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 14/A 5. em. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000372/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIXAUTO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7631 Pécs,
Megyeri út 53.; cégjegyzékszáma: 02 09 071624; adó-
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száma: 13737003-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Bimbó u. 5/B 2. em. 4.
6725 Szeged, Világos u. 16. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma:
01 09 724140.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000779/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IP-RETRONIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7631 Pécs,
Akácos sor 20.; cégjegyzékszáma: 02 09 071864; adó-
száma: 14097568-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000684/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KAZOVAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7381 Kis-
vaszar, Várhegy u. 6.; cégjegyzékszáma: 02 09 072213;
adószáma: 13862583-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GrandPort Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9791 Torony, Petõfi Sándor utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma:
01 09 724140.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000729/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEETH-PANORAMA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6500 Baja, Korsós u. 47.; cégjegyzékszáma:
03 09 112015; adószáma: 12939886-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CHEEZIO TRANS Fuvarozó, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Esztergomi u. 12.
6500 Baja, Szentjánosi u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001924/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELSÕ BESZÁLLÍTÓ Elektroni-
kai Korlátolt Felelõsségû Társaság (6332 Uszód, Úttörõ
u. 3.; cégjegyzékszáma: 03 09 116607; adószáma:
13881597-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000356/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KURLIK ÉS TÁRSA Szol-
gáltató Betéti Társaság (5540 Szarvas, Martinovics
utca 66.; cégjegyzékszáma: 04 06 005885; adószáma:
20552248-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1399 Budapest, Szent István krt. 1.,
Pf. 701/313, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000144/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELITE-FRUCHT Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba,
Máriássy u. 87/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 005180; adó-
száma: 12607721-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000290/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Z-FÜSZÉRT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Bé-
késcsaba, Wlassits sétány 13. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
04 09 007022; adószáma: 13701701-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000840/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BORSODENERG Irányítás-
technikai Gazdasági Munkaközösség végelszámolás
alatt (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 1.; cégjegyzékszáma:
05 04 000369; adószáma: 21215230-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BORSODENERG Irányitástechnikai Gazdasági Mun-

kaközösség

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000775/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Demeter & Demeter Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (3531 Miskolc, Bársony János u. 13. 6. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 004562; adószáma: 21289811-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Demeter & Demeter Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Széchényi u. 87.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000841/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FILAMENT Tervezõ, Kivitelezõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (3950 Sárospatak, Kazinczy út 34.; cégjegyzék-
száma: 05 06 007042; adószáma: 21318261-1-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FILAMENT Tervezõ, Kivitelezõ, Szolgáltató és Keres-

kedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000649/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 14. napján jogerõre

1398 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/5. szám



emelkedett végzésével a(z) JÓNÁNÉ ÉS TÁRSA Ven-
déglátóipari Betéti Társaság (3532 Miskolc, Gyõri
kapu 85. 9. em. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 012281; adó-
száma: 21111411-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytár-
saság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegy-
zékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000525/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HB-Véd Security Vagyonvé-
delmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3527 Miskolc, Zsigmondy út 2.; cégjegyzékszáma:
05 06 015469; adószáma: 22209379-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Árpád út 12. 7. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000719/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Garai és Társa Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (3903 Be-
kecs, Csalogány u. 13.; cégjegyzékszáma: 05 06 015759;
adószáma: 22265647-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000637/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) J. S. R. Security Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3527 Miskolc,
József A. u. 17. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 016605;
adószáma: 22522845-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000734/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HOLZ-WOOD Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3860 Encs-Fügöd, Petõfi u. 5.; cégjegyzékszáma:
05 09 001738; adószáma: 10718306-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3860 Encs, Jókai u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000367/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TOKAJ ORIENS Szõlõbirtok és
Pincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság (3881 Abaúj-
szántó, Béke u. 37.; cégjegyzékszáma: 05 09 007056; adó-
száma: 10845675-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Motor Market Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
TOKAJI-BORHÁZ Borászati és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Rákóczi út 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000569/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MONOKVÁR Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3905 Monok, József A. út 27.; cégjegyzékszáma:
05 09 009136; adószáma: 12702493-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000646/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GON-GER Bau Consult Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3565 Tiszalúc, Petõfi S. u. 34.; cégjegyzékszáma:
05 09 009383; adószáma: 12775530-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JAKAB ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000645/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Schramm & Fosch Építõ,
Gyártó és Szakipari Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3756 Perkupa, Rákóczi u. 2.; cégjegyzék-
száma: 05 09 010470; adószáma: 13062099-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000624/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LÚC-HÚS Élelmiszeripari Feldol-
gozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (3565 Tiszalúc, Vágóhíd; cégjegyzék-
száma: 05 09 011283; adószáma: 13271541-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000441/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SP-Kábel Távközlési Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3400 Mezõkövesd, Vörösmarty u. 19.; cégjegyzékszáma:
05 09 012822; adószáma: 13652470-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000606/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Magyar Villám Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3900 Szerencs, Kossuth tér 4.; cégjegyzékszáma:
05 09 013456; adószáma: 11796756-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOVIMENTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
BLITZ-EXIM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1174 Budapest, Sóska u. 8.
1071 Budapest, Városligeti fasor 29.
1157 Budapest, Nyírpalota út 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000545/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POP-ÉP-KER Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3574 Bõcs, Móricz Zs. u. 12.; cégjegyzékszáma:
05 09 013583; adószáma: 13841278-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000605/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SINCRON INVEST Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3434 Mályi, Kittenberger utca 3.; cégjegyzékszáma:
05 09 013625; adószáma: 12862023-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Etele út 14. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000548/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CARMEN Veteránautó Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (3903 Bekecs, Béke u. 58.; cégjegyzék-
száma: 05 10 000377; adószáma: 11163888-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tarnatáj Közmûépítõ és Vagyonkezelõ Részvénytár-

saság
TARNA-CAR Autókereskedõ és Autópark Üzemeltetõ

Részvénytársaság
CARMEN-AUTÓ Flottakezelõ és Autókölcsönzõ Rész-

vénytársaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CARMEN Veteránautó Kereskedelmi és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
TO-CARMEN Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
3332 Sirok, Borics Pál u. 6.
3000 Hatvan, Nagytelek
3905 Monok, Kaptármajor 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000647/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) XEMIDEM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6754 Újszentiván, Felszabadu-
lás u. 6.; cégjegyzékszáma: 06 06 007223; adószáma:
21739684-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6754 Újszentiván, Báthory u. 3.
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.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000706/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COMMISSION 2003 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (6600 Szentes, Kossuth L. u. 11.; cégjegyzékszáma:
06 06 013755; adószáma: 21557985-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
COMMISSION 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
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.06-08-000705/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOH’ART Mûvészeti, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság v. a. (6723 Szeged,
Brüsszeli krt. 13.; cégjegyzékszáma: 06 06 013822; adó-
száma: 21579545-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOH’ART Mûvészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
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.06-08-000674/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szivárvány Family Kereskedelmi
Betéti Társaság (6723 Szeged, Budapesti körút 28.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 013929; adószáma: 21783308-1-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Szivárvány 2003 Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000370/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) HUZAT Nyílászáró Szerelõ Betéti Társa-
ság (6723 Szeged, Szamos utca 10. A lház. 2. em. 8.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 015494; adószáma: 22325545-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Vértói út 5. 10. em. 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. em., 1581 Budapest, Pf. 108, cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe:
6721 Szeged, Szent István tér 16.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000631/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SINUS 5 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723 Szeged,
Csaba u. 13. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 06 09 003150;
adószáma: 11093541-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Vajda u. 18/B
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.06-08-000651/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAPPY DRINK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hód-
mezõvásárhely, Ormos E. u. 13. IV/23.; cégjegyzékszáma:
06 09 004927; adószáma: 11399366-1-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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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
12.Fpk.06-08-000390/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Tisza-Bit Információtechnológiai és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Sze-
ged, Moszkvai krt. 11.; cégjegyzékszáma: 06 09 007717;
adószáma: 12760945-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
2.Fpk.06-08-000594/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VASGUSZ Vasipari Kft.
(6771 Szeged-Szõreg, Szerb u. 176.; cégjegyzékszáma:
06 09 008451; adószáma: 13000550-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000648/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DEÁK-IRODATECHNIKA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6725 Szeged, Földmíves u. 12/A; cégjegyzék-
száma: 06 09 008474; adószáma: 13008376-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
DEÁK-IRODATECHNIKA Szolgáltató és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000641/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) H-VENATOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6768 Baks,
Akácfa utca 19.; cégjegyzékszáma: 06 09 008652; adó-
száma: 13070168-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6762 Sándorfalva, Attila utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1113 Bu-
dapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09
690835. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000776/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉP. SZ. MEGARON Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság végelszámolás alatt (6600 Szentes, Brusz-
nyai u. 2.; cégjegyzékszáma: 06 09 010059; adószáma:
12968208-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉP. SZ. MEGARON Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8454 Nyirád, Kun Béla utca 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3163 Karancsság, Palóc u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-

reskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000300/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PINTÉR JÁNOS ÉS TÁRSA
97 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8000
Székesfehérvár, Homonnai út 16.; cégjegyzékszáma:
07 06 006654; adószáma: 22078566-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Budai u. 348/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000433/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SÓTI és Társa Kereskedel-
mi-Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros,
Vigadó u. 8. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 07 06 009058;
adószáma: 20586074-1-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Erdõsor 33. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000414/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VERNEL-FÜSTÉR ASZ-
TALOSIPARI Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Pancsovai utca 21/A; cégjegyzékszáma: 07 06 010032;
adószáma: 20933177-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000399/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SV-TRADE 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 41. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma:
07 06 010328; adószáma: 21001130-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kosztolányi út 15.
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. 4/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000637/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DROP-TRADE Ásványolaj Ex-
port-Import Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8060 Mór, Velegi u. 2/A; cégjegyzékszáma:
07 09 003353; adószáma: 11111960-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8060 Mór, Nemes u. 24.
8000 Székesfehérvár, Cserkész u. 8.
8060 Mór, Nemes u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonérté-
kelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000340/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LIBRA-TAX Könyvelõiroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Sziget u. 5. 10. em. 61.; cégjegyzékszáma: 07 09 008411;
adószáma: 12781913-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8152 Kõszárhegy, Fõ u. 54.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000476/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZILAJ-BAU Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8136 Lajoskomárom, Bogárdi u. 81.; cégjegyzékszáma:
07 09 009354; adószáma: 13019572-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cég-
jegyzékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000337/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IXET Export-Import Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Palotai
út 129.; cégjegyzékszáma: 07 09 010152; adószáma:
11843573-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Titel u. 9/B fszt. 1.
2040 Budaörs, Mátyás király utca 8.
8100 Várpalota, Erdõdy Pálffy Tamás utca 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000474/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Németh-Bau 05 Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8086 Felcsút, Fõ út 109.; cégjegyzékszáma: 07 09 011066;

adószáma: 13457471-2-07) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Németh-Bau Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Németh-Bau 05 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2066 Szár, Béke u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. 4/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000291/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) V. B. GLOBE Építõipari, Keres-
kedelmi és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fszt. 1.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 011077; adószáma: 13459844-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VA-BO 2005 Építõipari, Kereskedelmi és Szállítmá-

nyozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest,
Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000268/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUNORIGO HOLDING Építõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8093 Lovasberény, Vásár utca 62.; cégjegyzékszáma:
07 09 011326; adószáma: 12348899-2-07) adós fizetéskép-
telenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 35–37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest,
Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000452/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ABO-ABO Travel Kulturális
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Palotai út 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 011816; adószáma:
12288520-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ABO-ABO Kultúrális Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Ilonka u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000479/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CASTRUM-ÉPBAU Építõ-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 4.; cégjegyzékszáma:
07 09 011904; adószáma: 13661265-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Gagarin tér 21. 2. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000479/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CASTRUM-ÉPBAU Építõ-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 4.; cégjegyzékszáma:
07 09 011904; adószáma: 13661265-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Gagarin tér 21. 2. em. 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000460/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZOLÉPTECH Fémszerke-
zet Gyártó és Építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 32. 5. em. 21.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 012279; adószáma: 13751586-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000652/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Bermuda Kereskedelmi Betéti Társaság
(9024 Gyõr, Rét u. 5.; cégjegyzékszáma: 08 06 001959;
adószáma: 22415110-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bermuda Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000353/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HELIX-FRUCT Mezõgaz-
dasági Termelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (9155 Lébény, Kormos u. 3.; cégjegyzékszáma:
08 06 004944; adószáma: 22473466-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000132/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELLIPSZOID Építõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (9024 Gyõr, Illyés Gy. u. 3.
7. em. 25.; cégjegyzékszáma: 08 06 008235; adószáma:
20321222-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000494/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) MÉRLEGJOBB Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (9494 Balf, Pilerin utca 27.; cég-
jegyzékszáma: 08 06 010879; adószáma: 21443978-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÉRLEGJOBB Könyvelõ és Gazdasági Tanácsadó Bt.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Teleki Pál u. 16.
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
4.Fpk.08-08-000039/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HORKER-2002 Mezõgazda-
sági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9113 Koroncó, Sokorói úti major; cégjegyzékszáma:
08 09 004118; adószáma: 11134813-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOLB-AGRO Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9485 Nagycenk, Dózsa krt. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000656/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) MACROTECH Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9154 Mosonszent-
miklós, Toldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 08 09 008903; adó-
száma: 12483299-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
4.Fpk.08-08-000654/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PIROS-SPED ÁRUFUVAROZÓ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9317 Szany, Táncsics
utca 30. B ép.; cégjegyzékszáma: 08 09 010932; adó-
száma: 12980734-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szanyi Kavics Termelõ Értékesítõ és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Szanyi Kavicsbánya Termelõ, Értékesítõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9317 Szany, Táncsics u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000388/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FTRB-TRANS Fuvarozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9023 Gyõr, Ifjúság körút 40. 4. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 08 09 011283; adószáma: 13056001-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
út 4., cégjegyzékszáma: 15 09 070938.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000433/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Alsóhegy Gazdasági Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (9028 Gyõr, Fehérvári u. 75.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 013437; adószáma: 11317355-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-06-000440/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MONITA DESIGN Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Füredi sétány 11. 6. em.; cégjegyzékszáma:
08 09 013618; adószáma: 13562159-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Fõ tér 24. 1. em. 3.
9400 Sopron, Széchenyi tér 13–15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000821/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIL-BAU 2003. Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031
Debrecen, István út 19. 9. em. 77.; cégjegyzékszáma:
09 06 012815; adószáma: 21853717-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Derék u. 181. 2. em. 5.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4844 Csaroda, József A. utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest

Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-001100/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATLANTIK 2005 Kereskedelmi
Betéti Társaság (4029 Debrecen, Karácsony György
u. 9. 3/19.; cégjegyzékszáma: 09 06 013684; adószáma:
22137968-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ATLANTIK 2005 Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Karácsony Gy. utca 9. 3. em. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági

és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-001024/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DODOFOREVER Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debre-
cen, Hortobágy utca 5. 9. em. 56.; cégjegyzékszáma:
09 06 013868; adószáma: 22176413-1-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
DODOFOREVER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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
5.Fpk.09-08-000774/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LJUMIR-BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4069
Egyek, Csokonai u. 44.; cégjegyzékszáma: 09 06 014325;
adószáma: 25688645-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARIS-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
LJUMIR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Legyezõ u. 12/C
4400 Nyíregyháza, Kert köz 9. 3. em. 15.
4065 Újszentmargita, Szabadság u. 2.
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
5.Fpk.09-08-000848/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MULTICOM 3000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4024 Debrecen, Szent Anna utca 32.; cégjegyzékszáma:
09 09 005037; adószáma: 11553492-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Gyöngyösi u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Kft.,

3529 Miskolc, Görgey A. u. 12. I/2., cégjegyzékszáma:
05 09 000655.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000977/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CLASSIC TRADE Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4031 Debrecen, Szotyori utca 41.; cégjegyzék-
száma: 09 09 006358; adószáma: 11763684-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Géza út 1.
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 114.
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.09-08-001011/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AUTÓ CITY-MAGIC Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4034 Debrecen, Hét vezér u. 9.; cégjegyzékszáma:
09 09 006741; adószáma: 11869319-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAGIC-CARSYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Hét vezér utca 13.
Jogelõd(ök):
AUTÓ CITY-94 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság (beolvadás)
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000705/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B-ÉPKER Építõ és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4211 Ebes, Jókai
utca 8.; cégjegyzékszáma: 09 09 008041; adószáma:
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12664928-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
B-ÉPKER Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
B-ÉPKER Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság felszámolás alatt
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-001099/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FÕNIX-TREND Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4002 Deb-
recen, Balmazújvárosi út 10., 0718/30. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 09 09 008803; adószáma: 12837090-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÕNIX-TREND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Füredi út 76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000995/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hajdúszoboszlói Vegytisztító Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdú-
szoboszló, Rákóczi utca 190.; cégjegyzékszáma:
09 09 009594; adószáma: 13023685-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-001086/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) R&S-WILL Bau Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (4090 Polgár, Kárpáth út 45.; cégjegyzék-
száma: 09 09 011612; adószáma: 13501879-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
R&S-WILL Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000976/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MANS FASHION Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024 Deb-
recen, Piac utca 22. fszt. 52., üzlet; cégjegyzékszáma:
09 09 012650; adószáma: 13746403-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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.09-08-001027/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÖRÖK-HÁZ Szállító és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4252
Nyíradony, Tamásipuszta, Dézsitanya 4.; cégjegyzék-
száma: 09 09 013532; adószáma: 13155014-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÖRÖK-HÁZ Ingatlanforgalmazó és Építõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
TÖRÖK-HÁZ Szállító és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Török Ignác utca 2.
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6449 Mélykút, Új út 118.
8782 Zalacsány, Tóvirág utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000411/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FRUIT-IMPEX-2000 Érté-
kesítõ és Szolgáltató Szövetkezet (3014 Hort, Ecsédi
u. 1.; cégjegyzékszáma: 10 02 020281; adószáma:
11956761-2-10) 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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000095/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) K GANGES Ruházati Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (3035 Gyöngyöspata,
Hegyalja út 19.; cégjegyzékszáma: 10 06 023568; adószá-
ma: 20386362-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ’93
Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Buda-
pest, Kresz Géza u. 27. fszt. 4., cégjegyzékszáma: 01 09
681269.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000147/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SAMBROK Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3396 Kerecsend, Fõ
út 162.; cégjegyzékszáma: 10 09 024022; adószáma:
12224319-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1078 Budapest, Nefelejcs u. 8. II. 14.
3324 Felsõtárkány, Fõ u. 176.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070704/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szemeti – Bau Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2890 Tata, Esze Tamás
utca 48.; cégjegyzékszáma: 11 06 009969; adószáma:
22342612-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-
menedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Buda-
pest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070727/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RILLING – SPORT Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabá-
nya, Tavaszmezõ u. 3; cégjegyzékszáma: 11 09 001998;
adószáma: 10650998-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
RILLING – SPORT GmbH.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya III., Iskola u., Erkel Ferenc Mûvelõdési

Ház
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest V., Balassi Bálint u. 9–11.
IV/2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070681/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Profil-Bútor Gyártó és Ke-
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reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Dózsa Gy. út 54.; cégjegyzékszáma: 11 09 009273;
adószáma: 13025694-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070860/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tokodi Üveggyár 1892 Termelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2531 Tokod,
Patak sor 6.; cégjegyzékszáma: 11 09 010503; adószáma:
13399582-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
5.Fpk.11-08-070756/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARTE-LEGNO Építõipari, Keres-
kedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2534 Tát, Petõfi Sándor utca 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 012158; adószáma: 13871660-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2536 Nyergesújfalu, belterület, hrsz.: 1446/19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest XIII., Hegedûs Gy.
u. 5. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070771/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÁV-GOLD Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komá-
rom, Laktanya köz 1. fszt. 3/A; cégjegyzékszáma:
11 09 012453; adószáma: 13944302-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070768/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GN SECURITY TEAM Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012619; adó-
száma: 13985134-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1055 Budapest V., Balassi Bálint u. 9–11.
IV/2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070742/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NR SECURITY Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012634; adó-
száma: 13989248-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070885/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OFFICE CLEAN 2003 Ta-
karító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(2800 Tatabánya, Szõlõhegy utca 161.; cégjegyzékszáma:
11 09 012765; adószáma: 13150693-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2117 Isaszeg, Ady Endre utca 38.
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.11-08-070967/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOKASARA BIKA Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012879;
adószáma: 14056798-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉPÍTÕ-MIX Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Bartók Béla utca 13. 2. lház. 4. em. 3.
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
5.Fpk.11-08-070745/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIGETBETON Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Szõlõ-
hegyi út 161.; cégjegyzékszáma: 11 09 013248; adószáma:
12007877-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIGETBETON Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2317 Halásztelek, Rákóczi u., 032/15. hrsz.
1186 Budapest, Margó Tivadar u. 160. 2. em.
2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc u., 032/15.
2475 Kápolnásnyék, vasútállomás, hrsz. 822.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest II., Hárs-
hegyi u. 5–7. B ép. II/21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.
(A helyi kirendeltség címe: 6701 Szeged, Pf. 1159)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070890/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOKASARA NARANCS Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013736;
adószáma: 13400558-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉPÍT & ALKOT Építõipari és Ingatlanberuházó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Épít & Alkot Építõipari és Ingatlanberuházó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Jázmin u. 2.
1186 Budapest, Tövishát út 11/A
1152 Budapest, Kinizsi utca 83. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000311/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TARTÓS Élelmiszertartósító és Ér-
tékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100 Salgó-
tarján, Vásártér út 3–5.; cégjegyzékszáma: 12 09 001437;
adószáma: 10260700-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TartóS Élelmiszertartósító és Értékesítõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Dimitrov u. 32.
3100 Salgótarján, Losonci utca 62.
3102 Salgótarján, Petõfi u. 176/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.
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A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000260/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HORIZONT 2 Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (3100 Salgótarján, Fáy And-
rás krt. 54.; cégjegyzékszáma: 12 09 003243; adószáma:
11824349-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HORIZONT 2 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
HORIZONT 2 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Alkotmány út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000228/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOMOSI PÉK Sütõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3121 Somoskõújfalu, Sport utca 11.; cégjegyzékszáma:
12 09 003820; adószáma: 12773806-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3121 Salgótarján, Sport utca 11.
Telephelye(i):
3121 Somoskõújfalu, Somosi út 59.
Fióktelepe(i):
3142 Mátraszele, Szabadság út 81.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000236/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SALGÓ-ÚT Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (3163 Karancsság, Felszabadulás út 79.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 004858; adószáma: 13654678-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-001163/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TECOLAND Kereskedelmi
és Gépgyártó Közkereseti Társaság (2161 Csomád,
Dózsa Gy. u. 10.; cégjegyzékszáma: 13 03 031199; adó-
száma: 28687502-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Knézich K. u. 4/6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002241/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RTG Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. (2013 Pomáz, Bem József u. 29.; cégjegyzék-
száma: 13 06 011900; adószáma: 24458397-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000923/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZO-LA és Társai Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2251 Tápiószecsõ, Deák
Ferenc u. 66.; cégjegyzékszáma: 13 06 017319; adószáma:
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24529927-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2241 Sülysáp, Béke utca 6/A
Fióktelepe(i):
1171 Budapest, Pesti út 474.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002250/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) C. S. S. Védelmi Szolgáltató
Betéti Társaság (2740 Abony, Gábor Áron utca 2.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 026079; adószáma: 24604402-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002057/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) V+K 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2095 Pilisszántó, Muflon
u. 61.; cégjegyzékszáma: 13 06 043714; adószáma:
21183708-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 95.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-002406/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIGET-PILLÉR PLUSZ

Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (2315 Szigethalom, Aradi utca 54. A ép.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 046337; adószáma: 21482193-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001713/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BUREK & TÁRSA Autósbolt
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2040 Bu-
daörs, Szellõ utca 20.; cégjegyzékszáma: 13 06 052107;
adószáma: 21961247-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001796/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TOTÁL HÁZ Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs, Õsz u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 052866; adószáma: 21996407-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000754/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) PÁROS KALÁCS Asztalosipari, Sütõ-
ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (2316 Tököl, Duna
utca 3/A fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 13 06 053849; adó-
száma: 22141662-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-
gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 074651.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002501/2. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PREMIER Építõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2030 Érd, Bagoly utca 11.; cégjegyzékszáma:
13 09 077904; adószáma: 12297580-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001506/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZÛCS-SZERELVÉNY Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Budake-
szi, Fõ út 250.; cégjegyzékszáma: 13 09 077962; adószá-
ma: 12338546-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Telephelye(i):
2092 Budakeszi, Fõ tér 3.
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.13-08-000203/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALITERRAKVA Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Buda-
keszi Viktória u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 079943; adó-

száma: 12376533-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-000846/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZOLL FORT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Buda-
örs, Lévai u. 7. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 080783;
adószáma: 12183047-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
3600 Ózd, Akácos út 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001756/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÛHÓ Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2085 Pilisvörösvár,
Dózsa György utca 95.; cégjegyzékszáma: 13 09 082835;
adószáma: 11882509-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002085/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALEKRISZ Fuvarozó és Szolgál-
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tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2212 Csévharaszt,
Zrínyi u. 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 083822; adószáma:
11944430-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
ALEKRISZ Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001974/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ACÉL 2000. Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2310 Szigetszentmiklós, Alkotás u. 21.; cégjegyzék-
száma: 13 09 084174; adószáma: 12309519-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Orion u. 19. III/40.
Fióktelepe(i):
2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001413/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GIRARDI ART Asztalos-
ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2182 Domony, Baross u. 2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 085446; adószáma: 12500150-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000776/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Schwarz-Épker Ingatlanfor-
galmazási, Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2316 Tököl, Pozsonyi u. 5.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 085553; adószáma: 12505540-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001246/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INVEST GROUP Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2084 Pilisszentiván, József Attila utca 3.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 087113; adószáma: 12496150-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NYÍR-PLAZA PARFÜMÉRIA Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szegfû út 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001910/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NÉVY Fuvarozó és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2225 Üllõ, Vadvi-
rág utca 62.; cégjegyzékszáma: 13 09 088757; adószáma:
12696721-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2225 Üllõ, Vörösmarty út 13.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001788/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZL NETWORK Számítástech-
nikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2084 Pilisszentiván, Petõfi utca 24.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 093074; adószáma: 12953383-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5. fszt. 5., cégjegyzék-
száma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001780/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GLOBAL TEAM Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2360 Gyál, Balassa u. 18.; cégjegyzékszáma:
13 09 093955; adószáma: 11928553-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000865/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOR-BAR TRANS Fuvarozó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Enikõ utca 2/B 5. em. 21.; cégjegyzékszáma: 13 09 094492;
adószáma: 13027232-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOR-BAR Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság

Fióktelepe(i):
2049 Diósd, Gyár u., 2964. hrsz.
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
1.Fpk.13-08-001262/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EXIMPEX 2003. Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2192 Hévízgyörk, Kossuth utca 144.; cégjegyzékszáma:
13 09 094606; adószáma: 13032717-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2191 Bag, Szent Imre út 101.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001579/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FERROGROUP Magyar–Szlo-
vák Vasnagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2700 Cegléd, Népkör utca 6.; cégjegyzékszáma:
13 09 095385; adószáma: 13078056-2-13) 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.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001572/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) N. G. LOGISTIC Szállítmányozási
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Liptói utca 31.; cégjegyzékszáma: 13 09 095906; adó-
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száma: 13106780-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001566/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PANNONIA Ép-ker Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045
Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 83.; cégjegyzékszáma:
13 09 097585; adószáma: 13204046-2-13) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 184.
Telephelye(i):
2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 83.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002058/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) STAV-UNIÓ Ipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2049
Diósd, Apponyi u. 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 102330;
adószáma: 13446691-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001742/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GEGE-BAU Kõfeldolgozó és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Biatorbágy,

Szent István utca 38.; cégjegyzékszáma: 13 09 102838;
adószáma: 13469348-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1097 Budapest, Koppány utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001918/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Cetek & Társa Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2117 Isaszeg, Akácfa
utca 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 103129; adószáma:
13481881-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000536/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEHÉR FOLT Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2072 Zsámbék, Nagydiófa
út 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 103787; adószáma:
13513540-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001560/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JABO-MIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2300 Rác-
keve, Szent István tér 2. II. em. 5.; cégjegyzékszáma:
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13 09 104068; adószáma: 13528795-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2321 Szigetbecse, Makádi utca 118.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000576/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Wenice Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2040 Budaörs, Gyár u. 2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 104955; adószáma: 13573300-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Ady Endre utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001480/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉPÍTÕ 2006 Építõipari és Ingat-
lanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Rév utca 31.; cégjegyzékszáma:
13 09 107079; adószáma: 13678962-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001349/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Holt-Tenger Kezelõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszent-
miklós, Gyári út 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 107374;

adószáma: 11922492-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
6720 Szeged, Petõfi sgt. 47.
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1.
7624 Pécs, Õz u. 5.
1021 Budapest, Hárshegyi u. 5–7.
4024 Debrecen, Kossuth u. 43.
9028 Gyõr, Szent Imre út 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001684/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NO-PLÍSZ Ingatlanfor-
galmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2225 Üllõ, Pesti út 208.; cégjegyzékszáma:
13 09 108480; adószáma: 12279704-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002223/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRO-INFO-HUNGARY Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Szilfa u. 20.; cégjegyzékszáma: 13 09 109269;
adószáma: 13431147-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRO-INFO HUNGARY Informatikai, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota út 5.
1139 Budapest, Üteg u. 31. fszt.
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 Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001426/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURO BANÁN 2004 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2340 Kiskunlacháza, Védgát utca 7.; cégjegyzékszáma:
13 09 110074; adószáma: 13273495-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
4.Fpk.13-08-001488/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OSZJ MESTERÉPÍTÕ
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2030 Érd, Szalonka utca 29.; cégjegyzékszáma:
13 09 112615; adószáma: 13934815-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001363/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CENTER VÉD Biztonsági
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Berezna utca 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 113986; adó-
száma: 12831661-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Gyöngyösi utca 6. 3/50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002087/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Zürich Quality Ingatlanfor-
galmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2085 Pilisvörösvár, Kálvária u. 3.; cégjegyzékszáma:
13 09 114121; adószáma: 14003439-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1027 Budapest, Csalogány utca 55. IV. em. 3. A ép.
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
1.Fpk.13-08-002172/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLX ORIGO Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2740
Abony, Ráday út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 115338; adó-
száma: 12935765-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5052 Újszász, Egység u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002100/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RABOMOV Vagyonvédelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót, Gyõrffy u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 117774; adószáma: 14192986-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001379/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAUMAG HOLDING Vagyon-
kezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság végel-
számolás alatt (2040 Budaörs, 4028/5. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 13 10 040285; adószáma: 12019816-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2040 Budaörs, 4028/6. hrsz.
Jogelõd(ök):
Diagonal Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000530/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIZ-TAX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Toponári
út 225/A; cégjegyzékszáma: 14 06 304969; adószáma:
20360540-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Pipacs utca 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1143 Budapest, Bes-
nyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000486/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PINTÉR GABRIELLA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7530 Kadarkút,
Kossuth Lajos utca 54.; cégjegyzékszáma: 14 06 305098;
adószáma: 20563451-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Füredi utca 24. 2. em. 4.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000528/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Sm FLOTT SYSTEM Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár,
Hermann O. u. 86.; cégjegyzékszáma: 14 06 307081; adó-
száma: 21884667-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000364/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MERRY DOOR Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8640 Fonyód,
Árpád-part 21.; cégjegyzékszáma: 14 06 307433; adó-
száma: 21113633-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Csárdás köz 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000419/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALATON-TRAVEL-TEAM
Szolgáltató és Utazási Betéti Társaság (8600 Siófok,
Fõ utca 45.; cégjegyzékszáma: 14 06 307714; adószáma:
22225957-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Fõ utca 101.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000621/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INDEX MED Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (8600
Siófok, Kandó K. utca 12. I. em. 4.; cégjegyzékszáma:
14 06 307904; adószáma: 22304467-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INDEX MED Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000435/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gábor és János 2006 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8638 Balaton-
lelle, Arany J. utca 112.; cégjegyzékszáma: 14 06 307929;
adószáma: 22314088-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000374/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TI-ER 2003 Kereskedelmi

Betéti Társaság (8698 Pamuk, Rákóczi u. 32.; cégjegy-
zékszáma: 14 06 307956; adószáma: 21856806-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TI-ER 2003 Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7130 Tolna, Alkotmány u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000527/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KAPOS TAX Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Hegyalja
utca 72/A; cégjegyzékszáma: 14 06 308010; adószáma:
22346850-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000488/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DRÁVAHÁZ Építõipari,
Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (7570 Barcs,
Arany J. utca 38.; cégjegyzékszáma: 14 06 308078; adó-
száma: 22368458-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000511/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Protect 2007 Személy- és Vagyon-
õrzõ Betéti Társaság (7500 Nagyatád, Aradi utca 9.
4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 14 06 308107; adószáma:
22378282-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000395/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vincze és Társa Ipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7400 Kaposvár, József utca 27.; cégjegyzékszáma:
14 09 303760; adószáma: 11812908-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000420/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) AERO Élelmiszeripari Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8840 Csurgó, József A. utca 6.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 304969; adószáma: 12829787-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Böhönyei Gomba Termesztõ és Zöldségfeldolgozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
AERO Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8719 Böhönye, Vásártér utca 1.
8840 Csurgó, József A. utca 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1078 Budapest, Murányi utca 25. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000506/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TEPLÁN-BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8600 Siófok, Kele utca 5/6.; cégjegyzékszáma:
14 09 305013; adószáma: 12847721-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
QUICK-HOME Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8651 Balatonszabadi, Széchenyi utca 9.
8600 Siófok, Szépvölgyi utca 61/2.
8600 Siófok, Dózsa György utca 42. I. ép. III. em. 8.
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 87. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000392/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Jákói Gazda Mezõgazdasági Ter-
melõi Csoport Korlátolt Felelõsségû Társaság (7525
Jákó, Kossuth L. u. 110.; cégjegyzékszáma: 14 09 305449;
adószáma: 13057239-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000204/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOPIKA 2004. Építõipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Széchenyi
tér 1. III. em. 10.; cégjegyzékszáma: 14 09 306211; adó-
száma: 13404129-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
7068 Kistormás, Kossuth Lajos utca 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-
ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000490/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nagy és Társa Kereskedelmi
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Ka-
posvár, Jutai út 37.; cégjegyzékszáma: 14 09 306350; adó-
száma: 13470276-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000175/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROAD 2005. Szállítmányozó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Fekete István utca 21.; cégjegyzékszáma:
14 09 306699; adószáma: 13647177-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROAD 2005. Szállítmányozó és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Fekete István utca 21.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000430/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) TAK-CLEANER-GROUP Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600 Siófok,
Jegenye sor 110.; cégjegyzékszáma: 14 09 307627; adó-
száma: 13213707-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OBSERVE EUROPE Kiadói, Kereskedelmi és Tanács-

adó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3792 Sajóbábony, Arany János u. 2. 1. em. 5.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1156 Budapest, Sárfû utca 3. fszt. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000411/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) L & L 2008 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Bárány R. utca 12.; cégjegyzékszáma: 14 09 307735; adó-
száma: 14136687-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1143 Budapest, Bes-
nyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000452/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M-DEF Személy- és Vagyon-
védelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7527 Gige,
Kossuth utca 26.; cégjegyzékszáma: 14 09 307749; adó-
száma: 13580519-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7044 Nagydorog, Jókai u. 57/A
7624 Pécs, Szigeti út 4. B ép.
7400 Kaposvár, Zrínyi utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000320/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Tuile-tetõ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Kapos-
füredi út 12.; cégjegyzékszáma: 14 09 307920; adószáma:
13479639-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7150 Bonyhád, Bezerédj u. 39. 1/6.
7150 Bonyhád, Móra Ferenc utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000552/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZENT KORONA 2007.
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7512 Mike, Kossuth
Lajos utca 165.; cégjegyzékszáma: 14 09 308389; adó-
száma: 14034293-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 118.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000034/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SERENIA Befektetési és Ide-
genforgalmi Zártkörû Részvénytársaság (8600 Siófok,
Bláthy Ottó utca 31.; cégjegyzékszáma: 14 10 300189;
adószáma: 10973244-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SERENIA Befektetési és Idegenforgalmi Részvénytár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Pattantyús u. 11.
1138 Budapest, Váci út 113. III. em.
1163 Budapest, Veres Péter u. 48.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000969/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNIMO Szak-Szerelõipari
Közkereseti Társaság (4741 Jánkmajtis, Arany János
utca 67.; cégjegyzékszáma: 15 03 010266; adószáma:
29391947-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fürj u. 5–7.
Jogelõd(ök):
UNIMO Szak-Szerelõipari Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001911/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZOLTUNEL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Jókai
út 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086464; adószáma:
20233082-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. 2/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. I. em.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001705/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYÍR-VITTI Vendéglátó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
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Friss u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 088459; adószáma:
21015418-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001351/7. 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) V. L. K.-Groupe Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4501 Kemecse,
Körmendi tanya 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 088465; adó-
száma: 21016969-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001933/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FENICS-2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088765; adószáma:
21064814-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Attila u. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001609/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GUMANICA-TRADE Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kis-
várda, Attila u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 088794; adó-
száma: 21067350-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001926/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZAGAT 21. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Attila
u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 088806; adószáma:
21068887-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001786/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOVA-PLUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Attila u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 088814; adószáma:
21068870-2-15) 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
17.Fpk.15-08-001934/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LUIZA-PLUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
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Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088840; adószáma:
21070479-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001709/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TEFI-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600 Kis-
várda, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089213;
adószáma: 21139802-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEFI-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001929/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M-diNASZTiA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089235; adószáma:
21145474-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyv-
szakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001370/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) ALFA-777 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600 Kisvár-

da, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089285; adó-
száma: 21155033-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALFA-777 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001781/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GELJUSZ-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089772; adószáma:
21372551-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001811/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KLEJMIRA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090313; adószáma:
21450905-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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 helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001634/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) MURMER Vendéglátó Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Mátészalka,
Martinovics u. 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 090319; adó-
száma: 21451078-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyv-
szakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001638/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) N-VODOLEJ-21 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma:
15 06 090370; adószáma: 21454583-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
N-VODOLEJ-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001913/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GARABI Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090383; adószáma: 21455481-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. 2/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. I. em.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001832/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Döge Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600 Kisvárda, Ga-
garin utca 34.; cégjegyzékszáma: 15 06 090469; adószáma:
21466216-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LEONTI-A Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001815/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSELNI-MASTER Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090563; adószáma:
21480706-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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 helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001633/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZIMNIY SAD-TRADE Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Törzs u. 88. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma:
15 06 091371; adószáma: 21570182-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-002025/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZDOR-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámo-
lás alatt (4400 Nyíregyháza, Törzs u. 88. 4. em. 15.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091376; adószáma: 21570209-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
THETA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
ZDOR-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kereske-

delmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001931/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LI-PETELIN-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre
u. 15/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091479; adószáma:
21575675-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001635/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) PLAMENNIJ OVEN Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091742; adó-
száma: 21799860-2-15) 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 helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-002006/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIDER-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (4400 Nyíregyháza, Százados u. 32.; cégjegyzék-
száma: 15 06 091799; adószáma: 21801985-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LIDER-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001940/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SENIM-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szegfû
u. 20. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 091879; adó-
száma: 21805491-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001922/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) D’ ARVI Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság út 4/C
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091913; adószáma:
21808504-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001820/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K-BURATYINO Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Jókai u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091928; adószáma:
21810880-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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 helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001917/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MORANNA-RODEN Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõs-
kert u. 57.; cégjegyzékszáma: 15 06 091981; adószáma:
21815469-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. 2/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. I. em.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-002044/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RADOMIR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(4600 Kisvárda, Szent László u. 47.; cégjegyzékszáma:
15 06 092179; adószáma: 21845143-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

RADOMIR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

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.15-08-001819/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALI-NUR-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 10. IX. em. 77.; cégjegyzékszáma:
15 06 092246; adószáma: 21857687-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

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 helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001938/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELINTA-2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4/C
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 092265; adószáma:
21860335-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001810/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CHABAN SERG-NAT Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kis-
várda, Hármas utca 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 092404;
adószáma: 21888939-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-002073/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRIVOLYE Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600 Kis-
várda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092440; adó-
száma: 21899128-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRIVOLYE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi B. u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szent István ut. 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-002026/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAMBENT SMILE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás

alatt (4625 Záhony, Ifjúság u. 4. C ép. fszt. 2.; cégjegyzék-
száma: 15 06 092502; adószáma: 21905625-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LAMBENT SMILE 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.15-08-001937/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALDIYAR-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Szegfû u. 20. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092518;
adószáma: 21908336-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000697/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KAVALECZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
15 06 092532; adószáma: 21788176-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KAVALECZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Reitter F. u. 77. 1. em. 3.
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 8. 3. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001976/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VILISZMANA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Szebecse
út 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092672; adószáma:
21936001-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-002008/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANT-ZINOL Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 092702; adószáma:
21938711-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001918/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AL-IBRAGIM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, József A.
út 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 092895; adószáma:
21967023-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001730/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VALENA-DIM Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõs-
kert út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093014; adószáma:
21976289-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001851/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ILY-RUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093027; adószáma:
21977675-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001821/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAL-HH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093054; adószáma:
21979206-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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 helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u.12. fszt. 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-002001/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZAVIN-KURGAN Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge,
Szõlõskert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093084; adó-
száma: 21984217-2-15) 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 helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001833/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRI-A-PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093194; adószáma:
22107576-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-002009/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ORCHYDEJA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõs-
kert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093195; adószáma:
22107617-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001829/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RUDA-NIVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4495
Döge, Szõlõskert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093206;
adószáma: 22109080-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RUDA-NIVA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001921/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UMA 2004 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093375; adószáma:
22136905-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001642/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZERODA-RUS Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõ-
lõskert út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093388; adószáma:
22139812-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001118/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) S. T. ZS. 2005 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Farkas-
hegy szõlõ 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 093458; adó-
száma: 22151757-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001701/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) XB & B Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Petõfi
út 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 093631; adószáma:
20952002-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B & B Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1085 Budapest, Salétrom u. 2/C 1. em. 5.
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
6.Fpk.15-08-001290/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Lakás Teremtõ Pénzügyi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4456 Tiszadob, Hunyadi

utca 42/A; cégjegyzékszáma: 15 06 093646; adószáma:
22195393-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001102/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYÍR-CASH Pénzügyi
Szolgáltató Betéti Társaság (4356 Nyírcsaholy, Dózsa
Gy. u. 23.; cégjegyzékszáma: 15 06 093652; adószáma:
22196662-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001645/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZÛCS ÉS ILLÉS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Árpád
utca 34. 4. em. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 093721; adó-
száma: 22218195-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÁNYI-AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Szûcs és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály u. 11.
4400 Nyíregyháza, Gólya utca 45.
4400 Nyíregyháza, Gálya u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001113/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RÉ-DA ÉPTEK Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4335
Kántorjánosi, Szabadság u. 22.; cégjegyzékszáma:
15 06 093787; adószáma: 22238887-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001148/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ROSSI Technológiai Mérnöki
Betéti Társaság (4234 Szakoly, Szabadság út 9.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 093970; adószáma: 22286433-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001289/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FLÜGEL-BAU Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Pacsirta út 8.;
cégjegyzékszáma: 15 06 094097; adószáma:
22320021-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001109/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GO-LA Építõipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4493 Tiszaka-
nyár, Fõ u. 110. A ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 094109;
adószáma: 22323062-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
DANTES Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001282/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Rezes-Bau Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (4563 Rohod, Petõfi Sándor
utca 52.; cégjegyzékszáma: 15 06 094111; adószáma:
20667641-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Kada u. 59.
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 helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001072/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEGBIZHATÓ ÚT Aszfal-
tozó és Szolgáltató Betéti Társaság (4233 Balkány,
Gábor Áron u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 094272; adó-
száma: 28651293-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 27. fszt. 16.
1046 Budapest, Nádor u. 14–16. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001292/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Kazány Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Nagyboldogasszony
út 90.; cégjegyzékszáma: 15 06 094381; adószáma:
21789294-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1153 Budapest, Dugonics u. 8/A
1152 Budapest, Rákos út 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001106/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Szabó-Generál Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (4628 Tiszaszentmárton, Petõfi
út 62.; cégjegyzékszáma: 15 06 094383; adószáma:
22516046-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000875/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OTEK Oktató, Tervezõ, Elõkészítõ
és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kis-
várda, Tompos u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 09 062220;

adószáma: 11246622-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001473/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) NYÍR-UNISZOLG 21’ Építõipari és
Tervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Ráday Pál u. 7.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 065641; adószáma: 11812410-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Törzs u. 64. 3. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000640/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B-GÉP Minõségi Acélszerke-
zetgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4937 Bara-
bás, Árpád u. 114.; cégjegyzékszáma: 15 09 066479; adó-
száma: 12515910-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001629/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KACZUR Fafeldolgozó és Keres-
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kedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4765 Csenger, Ady
E. u. 88.; cégjegyzékszáma: 15 09 066612; adószáma:
12556254-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001952/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BRÖKOM 2000 Termelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 64.; cégjegyzék-
száma: 15 09 066670; adószáma: 12571518-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1054 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.15-08-001099/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Battantyú Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4700 Mátészalka, Bercsényi u. 23.; cégjegyzékszáma:
15 09 067216; adószáma: 12732483-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001100/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) M ÉS D ALKUSZ Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Gábor Áron utca 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 069025; adó-
száma: 13226761-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1121 Budapest, Dániel u. 64. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001120/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KAR-TÓ Építõipari és Szolgálta-
tó Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4482
Kótaj, Hársfa u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 069164; adó-
száma: 13259493-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KELET-ÉPKER-TRADE Építõipari és Szolgáltató Ke-

reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001104/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SHOES AGENT Cipõüzletkötõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4400 Nyíregyháza, Búza u. 38. 6. em. 21.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 069526; adószáma: 13375944-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SHOE AGENT Cipõüzletkötõ, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001076/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOLNÁR SZERVIZ Gép-
jármûjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (4336 Õr, Kossuth út 9.; cégjegyzék-
száma: 15 09 069533; adószáma: 13378765-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SERVICE-HAUS Gépjármûjavító, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4405 Nyíregyháza, Folyóka u. 41.
4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-002053/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYÍR-ZT TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6.; cégjegyzék-
száma: 15 09 069843; adószáma: 13473963-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001112/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZABOLCS LEADER Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65. 8. em. 67.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 069902; adószáma: 13496445-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BACSKAI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4465 Rakamaz, Arany J. u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001117/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYÍR-SANTEX Építõipari,
Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4361 Nyírbogát, Vörösmarty u. 18.; cégjegyzék-
száma: 15 09 069922; adószáma: 13503675-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEREGSTROJ Építõipari, Befektetési és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 30.
4331 Nyírcsászári, Rákóczi-telep 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001278/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IL-STEP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4341 Nyír-
vasvári, Kossuth u. 113.; cégjegyzékszáma: 15 09 070372;
adószáma: 13627351-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000519/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) S BAU 2002 Építõipari és Ingat-
lanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4320
Nagykálló, Korányi Frigyes u. 90.; cégjegyzékszáma:
15 09 070620; adószáma: 12876538-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1151 Budapest, Szántóföld u. 6.
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 helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001281/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) AIR-WEB Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 22.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 070777; adószáma: 13752611-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001087/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JUD-ZSOL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Pacsirta utca 22.; cégjegyzékszáma: 15 09 071124;
adószáma: 13851514-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 20.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001647/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VKM TREND Ipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4701 Mátészalka, Széchenyi u. 1/A 3. em. 10.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 071138; adószáma: 11818973-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Simonffy utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001285/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSIKI & FRANCOIS BAU
Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4300 Nyírbátor, Ságvári E. u. 32.; cégjegyzék-
száma: 15 09 071223; adószáma: 13883434-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001110/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAKINA Építõipari és Me-
zõgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (4955 Botpalád, Petõfi u. 31.; cégjegyzékszáma:
15 09 071377; adószáma: 13922759-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAKINA Építõipari és Mezõgazdasági Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4955 Botpalád, Petõfi u. 31.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1084 Budapest, Bérkocsis u. 16. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001711/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERNETTA-BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4841 Jánd, Szabadság utca 20.; cégjegyzékszáma:
15 09 071522; adószáma: 13959887-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest,
Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000572/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROFI 2004. Építõipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5321 Kunmadaras,
Bem József u. 32.; cégjegyzékszáma: 16 06 008734; adó-
száma: 21786679-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PILLÉR-VALES Építõipari, Szolgáltató és Kereske-

delmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5321 Kunmadaras, Tópart út 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000473/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO COOP 2002 Ingatlan-
fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (5052 Újszász,
Mikszáth K. u. 18.; cégjegyzékszáma: 16 09 002408; adó-
száma: 11263414-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARION COOP Mezõgazdasági Korlátolt Felelõsségû

Társaság
EURO COOP 2002 Mezõgazdasági Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
EURO COOP 2002 Szolgáltató és Mezõgazdasági Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Mátyás király u. 2. I/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000641/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EAST-PETROL Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (5300 Karcag, Jókai u. 7.; cégjegyzékszáma:
16 09 003238; adószáma: 11271507-2-16) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EAST-PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000615/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Vígh–Szabó Kereskedelmi, Ven-
déglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5085 Rákóczifalva, Rákóczi u. 20.; cégjegyzékszáma:
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16 09 006224; adószáma: 12562682-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. 1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000629/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÓSZEG-KOM Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (5091
Tószeg, Bocskai u. 1.; cégjegyzékszáma: 16 09 006401;
adószáma: 12638592-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÓSZEG-KOM Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000635/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GlobalNetwork Hungary
Kereskedelmi Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (5000 Szolnok, Kossuth u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 007935; adószáma: 13313199-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GlobalNetwork Hungary Kereskedelmi Szervezõ Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000646/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) CSEPEL-DICAL Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (5000 Szolnok, Cserfa út 13.; cégjegyzék-
száma: 16 09 008680; adószáma: 12699913-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSEPEL-DICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Sóház u. 5. 2. em. 15.
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000477/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SURÉP Építõipari Kivitelezõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5300
Karcag, 14074. hrsz.; cégjegyzékszáma: 16 09 009752;
adószáma: 13620914-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BIN Interaktív Informatikai Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Közraktár u. 10.
1037 Budapest, Perényi köz 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000295/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) W + B Mezõgazdasági Termelõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7130 Tolna,
Textilház u. 1. I. em. 5.; cégjegyzékszáma: 17 06 002722;
adószáma: 26467896-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Wolf és Bálint Mezõgazdasági Termelõ, Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000232/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Money-Wizard Bt. (7150
Bonyhád, Bacsó Béla út 4. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
17 06 006708; adószáma: 21404564-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szécsi és Társa Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Székely utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest,
Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070288/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Orgoványi és Társai Kereskedel-
mi Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Gál István-ltp. 410.
3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 17 06 006776; adószáma:
20678184-2-17) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000176/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mányoki Kertészeti és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7355 Nagymányok,
Petõfi u. 73.; cégjegyzékszáma: 17 09 003483; adószáma:
11296861-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
Mányoki Kertészeti és Kereskedelmi Egyéni Cég
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
11.Fpk.17-08-000304/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DELIKATES 93 Húsipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7150 Bonyhád, Bank u. 4.; cégjegyzékszáma:
17 09 005270; adószáma: 13445016-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000272/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GO-VAS Fémmegmunkáló
és Hegesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7056 Szed-
res, Bezerédj u. 2.; cégjegyzékszáma: 17 09 005573; adó-
száma: 13683959-2-17) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította 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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000294/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HON-BAU Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7020 Duna-
földvár, Szöllõskertek utca 4.; cégjegyzékszáma:
17 09 005891; adószáma: 10708321-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Artaker Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Kövér Lajos u. 56.
1118 Budapest, Március u. 9.
1142 Budapest, Mexikói út 33.
1126 Budapest, Szoboszlai u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest,
Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000275/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZI–SZI TRANS 2001. Fuvarozási,
Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (7030 Paks, Báthori út 12.; cégjegyzék-
száma: 17 09 006279; adószáma: 12702125-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZI–SZI Fuvarozási, Szállítmányozási és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2451 Ercsi, Rákóczi út 104.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000350/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PEGANO-PIG Sertéstartó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7134 Gerjen,
Lajosmajor, hrsz.: 091.; cégjegyzékszáma: 17 09 006655;
adószáma: 12626072-2-17) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Jogász u. 2. 2. em. 5.
2943 Bábolna, Darányimajor, 0183/2. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000100/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mirai 2001 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Welther
Károly út 37.; cégjegyzékszáma: 18 06 104390; adószáma:
21043028-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000038/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JOKEROL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9672 Gérce, Kossuth L.
út 168.; cégjegyzékszáma: 18 06 104755; adószáma:
21397671-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000232/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PC-KORSZAK Számítás-
technikai és Kereskedelmi Betéti Társaság (9900 Kör-
mend, Bástya utca 3.; cégjegyzékszáma: 18 06 104896;
adószáma: 21480775-2-18) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma:
01 10 041596.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000218/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EL-ZÉ ’89 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9943 Kondorfa, Alvég
utca 154.; cégjegyzékszáma: 18 06 105168; adószáma:
21821165-1-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000098/2009. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Princess 2006 Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombat-
hely, Dr. Szabolcs Zoltán utca 4. 3. em. 8.; cégjegyzék-
száma: 18 06 105755; adószáma: 22235200-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereske-
delmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000207/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DUO-BAU Építõipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (9700 Szombathely, Szent Márton
utca 20. 10. em. 39.; cégjegyzékszáma: 18 06 105785; adó-
száma: 22250681-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000213/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OLIVÉR 2006 Vendéglátóipari
Betéti Társaság (9700 Szombathely, Petõfi Sándor
utca 41.; cégjegyzékszáma: 18 06 105922; adószáma:
22318680-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000135/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IAG Gépgyártó és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9900 Körmend,
Rákóczi u. 123.; cégjegyzékszáma: 18 09 103022; adó-
száma: 11319182-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FERROTECHNIK Hungária Gépgyártó és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
SCHNELL-METÁL Gépgyártó és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000254/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KlímaBer Hungária Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9500 Celldömölk, Építõk útja 2.; cégjegyzékszáma:
18 09 104066; adószáma: 11884855-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000067/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) S. I. X. Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(9970 Szentgotthárd, Mathiász Artúr u. 7.; cégjegyzék-
száma: 18 09 104295; adószáma: 11775238-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
S. I. X. Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Bikszádi u. 48. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000001/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) ARABEUSZ Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9730 Kõszeg, Írottkõ
u. 2. A ép. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 18 09 104852; adó-
száma: 11836852-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2200 Monor, Nemzetõr utca 8.
2721 Pilis, Mikes K. u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000183/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Riegler Computer Informatikai,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9800 Vasvár, Járdányi u. 6.; cégjegyzékszáma:
18 09 105674; adószáma: 13134723-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
multimedia.hu Szombathely Informatikai Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Farkas utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000199/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) EXPERD HUN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely,
Szelestei utca 52.; cégjegyzékszáma: 18 09 106652; adó-
száma: 13658153-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000212/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gábferro Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Rumi-
külsõ út 51.; cégjegyzékszáma: 18 09 107441; adószáma:
14050273-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000500/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁCSOLSZ-2000 Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Halle
u. 5. A lház.; cégjegyzékszáma: 19 06 504838; adószáma:
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20294692-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Diófa u. 5.
8440 Herend, Rákóczi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000554/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BARTL Kõtechnikai Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8220 Balatonalmádi,
Batthyány utca 19.; cégjegyzékszáma: 19 06 506887; adó-
száma: 21459313-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000392/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉPTECH 2005 Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (8500 Pápa, Szabó Ervin
utca 34/A; cégjegyzékszáma: 19 06 507907; adószáma:
22121963-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000404/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AXIVER Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8300 Tapolca,
Kazinczy tér 15. C lház.; cégjegyzékszáma: 19 06 507928;

adószáma: 22134972-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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.19-08-000533/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAMPEX-ÉP Kereskedelmi,
Szolgáltató és Építõipari Betéti Társaság (8300 Tapol-
ca, Alkotmány utca 14. B lház. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
19 06 508665; adószáma: 22382292-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000444/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KIPPER-TRANS Fuvarozó és
Szolgáltató Betéti Társaság (8451 Ajka-Padragkút, Pad-
ragi út 146.; cégjegyzékszáma: 19 06 508774; adószáma:
22180540-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9841 Kám, Kossuth Lajos utca 42. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000254/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KALEIDOSKOP Pénzügyi
és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8230 Balatonfüred, Costricum tér 1.; cégjegy-
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zékszáma: 19 09 500837; adószáma: 11321585-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Petõfi S. u. 62/A
8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 9/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi

és Befektetési Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery
u. 53., cégjegyzékszáma: 01 09 269376.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000317/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CE CONSULTING Mér-
nöki Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8220
Balatonalmádi, Szinyei M. u. 49.; cégjegyzékszáma:
19 09 505304; adószáma: 11981440-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020733/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EZO-DA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (8935
Misefa, Fõ u. 55.; cégjegyzékszáma: 20 06 034837; adó-
száma: 27695324-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FA-TECH 2000 Faipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
EZO-DA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Cserfa u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 01 09 906722.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020011/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LASZA-INTERTRANS Fuvaro-
zási Betéti Társaság (8783 Tilaj, Szabadság u. 4.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 035750; adószáma: 20532673-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SENKÓ TRANS Fuvarozási Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8924 Alsónemesapáti, Rákóczi F. út 94.
8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni u. 22/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-06-020336/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAGAS Házimozi Betéti
Társaság (8360 Keszthely, Lovassy S. u. 20.; cégjegyzék-
száma: 20 06 037155; adószáma: 21187111-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020445/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOZSO-BAU Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa,
Teleki u. 3. B lház. 4. em. 24. ajtó; cégjegyzékszáma:
20 06 038936; adószáma: 22325284-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020525/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VANER-VIV Szolgáltató Betéti
Társaság (8360 Keszthely, Rózsa utca 15. D lház.
II. em. 9.; cégjegyzékszáma: 20 06 038982; adószáma:
22343565-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020425/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZIP GUNS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8380 Hévíz, Autóparkoló sé-
tány 7. üzlet.; cégjegyzékszáma: 20 06 039145; adószáma:
21584745-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Hársfa sétány 17. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020438/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VARGA Adótanácsadó, Könyvelõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8900 Zalaegerszeg, Pálóczi H. Á. u. 1. IV/14.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 062342; adószáma: 11352923-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
VARGA Adótanácsadó, Könyvelõ, Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020434/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATLANTIC REAL Kereske-
delmi, Építõ és Marketing Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 19.; cégjegyzék-
száma: 20 09 065596; adószáma: 12936924-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020461/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Plaster Profil Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaeger-
szeg, Gasparich M. utca 9. 2. em. 15.; cégjegyzékszáma:
20 09 067589; adószáma: 13866381-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020598/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOBILMIX-BETON Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 42. I. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 068848; adószáma: 13417444-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Akácfa utca 7. 1. em. 3.
6087 Dunavecse, Fõ út 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020550/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Balusztrád Ingatlanfejlesztõ Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre utca 4.; cégjegyzékszáma: 20 10 040259; adó-
száma: 13350161-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Balusztrád Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Besnyõi utca 13.
1105 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 53–55.
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8. 1. em. 123.
Jogelõd(ök):
BALUSZTRÁD Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) mint a Márton Építõipari és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 004549]; 7100 Szekszárd,
Kuruc u. 18.) felszámolója

pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ:

7195 Mucsi, belterület, hrsz. 46. helyrajzi szám alatt fel-
vett 2403 m2 területû telek, és a telken lévõ összesen
545 m2 alapterületû felépítmények.

A telken földbe süllyesztve 2 db nagyobb méretû olaj-
tartály található.

Irányár: 13 000 000 Ft + áfa.
Az ingatlan elõzetesen telefonon egyeztetett idõ-

pontban [06 (1) 388-8101; Merkné Karámos Ágnes] te-
kinthetõ meg.

Az ingatlanra a kellékszavatosságot a felszámoló ki-
zárja.

A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt bo-
rítékban, MÁRTON Kft. „f. a.” pályázat megjelöléssel, a
pályázóra történõ utalás nélkül

2009. március 13-án 12 óráig

történõ beérkezési idõpontig a felszámoló 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani.

A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszá-
moló igazolást állít ki.

A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határ-
idõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor.

A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõ-

ségét, gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem ré-
gebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási cím-
példányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,

– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított

60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnye-

rése esetén a vételárat átutalással, az adásvételi szerzõdés-
ben foglaltak szerint, forintban megfizeti,

– 2 000 000 Ft összegû bánatpénz befizetésének igazo-
lását, melyet a Márton Kft. „f. a.” bánatpénz megjelöléssel
a felszámoló Pátria Consult Zrt. MKB Zrt.-nél vezetett
10300002-20351229-70833285 számú bankszámlájára
kell befizetni,

– pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem
esik ingatlanszerzési korlátozás alá,

– a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát,
hogy sikertelen pályázat esetén a felszámoló intézkedhes-
sen a bánatpénz visszautalásáról.

A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vétel-
árba beszámítást nyer. A legmagasabb vételárat ajánló ér-
vényesen pályázó és azon érvényes pályázatot benyújtók
között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követõ
10 napon belül nyilvános ártárgyalást tart.

Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánat-
pénz visszafizetésérõl intézkedik.

Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos

1991. évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,

hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig, írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló ok-
iratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár isme-
retében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

További felvilágosítást Merkné Karámos Ágnes felszá-
molóbiztos ad a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) mint a KOMA – 2006 Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 105712];
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 117.) felszámolója

pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingóságokat:

Vegyes autóalkatrész.
Irányár: 300 000 Ft.
Az eszközök elõzetesen telefonon egyeztetett idõpont-

ban [tel.: 06 (1) 388-8101; Merkné Karámos Ágnes] te-
kinthetõk meg.

Az eszközökre a kellékszavatosságot a felszámoló ki-
zárja.

A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt bo-
rítékban, ,,KOMA – 2006 Kft. f. a. pályázat” megjelölés-
sel, a pályázóra történõ utalás nélkül,

2009. február 20-án 12 óráig

történõ beérkezési idõpontig a felszámoló 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani.

A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszá-
moló igazolást állít ki.

A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határ-
idõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor.

A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõ-

ségét, gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem ré-
gebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási cím-
példányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,

– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított

60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnye-

rése esetén a vételárat átutalással, az adásvételi szerzõdés-
ben foglaltak szerint, forintban megfizeti,

– a pályázni kívánt vegyes autóalkatrészekre 50 000 Ft
bánatpénz címén az adós Pátria Consult Zrt. (1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) MKB Banknál vezetett 10300002-

20351229-70523285 számú bankszámlára történõ befize-
tésének igazolását.

A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vétel-
árba beszámítást nyer. Sikertelen pályázat esetén a pályázó
részére a bánatpénz visszautalásra kerül.

A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és
azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszá-
moló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül nyil-
vános ártárgyalást tart.

Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos

1991. évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,

hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig, írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló ok-
iratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár isme-
retében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

További felvilágosítást Merkné Karámos Ágnes felszá-
molóbiztos ad, a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) mint a TAMÁS-KERÁMIA Kéz-
mûvesipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[17 09 004736]; 7100 Szekszárd, Halász B. u. 4.) felszá-
molója

pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ:

7100 Szekszárd, Rózsa u. 30/B hrsz. 3217. helyrajzi
szám alatt felvett 317 m2 területû telek, és a telken lévõ
63 m2 alapterületû felépítményt.

Irányár: 4 200 000 Ft + áfa.
Az ingatlan elõzetesen telefonon egyeztetett idõpont-

ban [06 (1) 388-8101 Merkné Karámos Ágnes] tekinthetõ
meg.

Az ingatlanra a kellékszavatosságot a felszámoló ki-
zárja.

A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt bo-
rítékban TAMÁS-KERÁMIA Kft. „f. a.” pályázat megje-
löléssel, a pályázóra történõ utalás nélkül

2009. március 13-án 12 óráig

történõ beérkezési idõpontig a felszámoló 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani.
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A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszá-
moló igazolást állít ki.

A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határ-
idõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor.

A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõ-

ségét, gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem ré-
gebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási cím-
példányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,

– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított

60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnye-

rése esetén a vételárat átutalással, az adásvételi szerzõdés-
ben foglaltak szerint, forintban megfizeti,

– 1 000 000 Ft összegû bánatpénz befizetésének iga-
zolását, melyet a TAMÁS-KERÁMIA Kft. „f. a.” bánat-
pénz megjelöléssel a felszámoló Pátria Consult Zrt.
MKB Zrt.-nél vezetett 10300002-20351229-70143285
számú bankszámlájára kell befizetni,

– pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem
esik ingatlanszerzési korlátozás alá,

– a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát,
hogy sikertelen pályázat esetén a felszámoló intézkedhes-
sen a bánatpénz visszautalásáról.

A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vétel-
árba beszámítást nyer. A legmagasabb vételárat ajánló ér-
vényesen pályázó és azon érvényes pályázatot benyújtók
között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követõ
10 napon belül nyilvános ártárgyalást tart.

Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánat-
pénz visszafizetésérõl intézkedik.

Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos

1991. évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,

hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig, írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló ok-
iratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár isme-
retében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

További felvilágosítást Merkné Karámos Ágnes felszá-
molóbiztos ad, a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) mint a Design-
Tanoda Bt. „f. a.” (Cg.: [01 06 417306]; 1044 Budapest,
Szondi u. 13.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós társaság alábbi gépjár-
mûvét:

Gyártmány: Peugeot.
Típus: 307 SW XT 2.0.
Gyártási év: 2002.
Irányára: 2 500 000 Ft + áfa.
Az áfa megfizetése az áfa-tv. 142. §-a szerint történik.
Az értékesítés feltételei:
Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálko-

dóval szemben bármilyen tartozása fennáll, a pályázaton
nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszá-
moló nem veszi figyelembe.

A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázni
kívánt eszköz irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénz-
nek az A CONT(O)-ROLL Kft. 10300002-20609807-
70073285 számú bankszámlájára történõ befizetése, illet-
ve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csato-
lása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontját
megelõzõ napig jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „DESIGN-TANODA
bánatpénz” megjelölést.

A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ

megjelenést (2009. január 29.) követõ 15. nap 24 órájáig

adja postára, amelyet a felszámoló címére, az 1023 Buda-
pest, Árpád fejedelem útja 40–41. számra lehet postázni
kettõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot tartal-
mazó zárt borítékon ,,DESIGN-TANODA pályázat” meg-
jelölésen kívül más nem szerepelhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti eszköz
megjelölését, a pályázó adatait, társaság esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, az eljá-
rásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés módját,
az ajánlott vételárat.

A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontására a közjegyzõ és a

felszámoló jelenlétében a beadási határidõt követõ 15 na-
pon belül kerül sor, elbírálása a bontást követõ 15 napon
belül történik. A pályázatban részt vevõk az elbírálás ered-
ményérõl értesítést kapnak.

Amennyiben ugyanezen eszközre több megfelelõ, azo-
nos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban
eltérõ) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tûz ki,
melynek idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket írás-
ban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló – megfelelõ
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ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelenné nyilvá-
níthatja.

Szerzõdéskötésre a nyertes pályázóval a pályázatok el-
bírálását követõ 15 munkanapon belül kerül sor, a teljes
vételár egyidejû kiegyenlítésével (vagy a teljes vételár ki-
egyenlítésérõl az adásvételi szerzõdés rendelkezik).

Az elõvásárlásra joggal rendelkezõk az 1997. évi
XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. §-ának (2) bekezdése alapján elõvásárlási jogukat
kizárólag a jelen eljárásban gyakorolhatják oly módon,
hogy a pályázati határidõ lejártáig a felszámolónál doku-
mentumokkal igazolják elõvásárlási jogukat. A felszá-
moló a véglegesen kialakult vételárat az elõvásárlási jogo-
sulttal közli, melynek ismeretében nyilatkoznak vételi
szándékukról. Ez esetben a felszámoló az elõvásárlásra jo-
gosulttal köt szerzõdést. A beszámítást a csõdtörvény ki-
zárja.

A pályázatban szereplõ eszköz idõpont-egyeztetés után
tekinthetõ meg, érdeklõdni a 06 (1) 336-0650-es telefon-
számon Szathmáry Tibornál lehet.

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Budapest, Seregély u. 17.), mint a PANNON BUILDING
Épületgépész és Fõvállalkozói Kft. „f. a.” (cégjegyzék-
szám: [01 09 466720]; székhely: 1222 Budapest, Villa
u. 8.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság Balatonlel-
le belterület 5392/4. hrsz. alatt nyilvántartott, természet-
ben Balatonlelle, Rákóczi Ferenc utca 56. szám alatti ki-
vett üdülõépület és udvar megnevezésû ingatlanát (továb-
biakban: ingatlan).

Az ingatlan irányára: 24 863 000 Ft. Az értékesítés az
áfatörvény 86. § (1) bekezdése alapján mentes az áfa alól.

A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
2 000 000 Ft-ot (kettõmillió forintot) kell ajánlati biztosí-
tékként befizetnie a Budapest Investment Zrt. OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11786001-23006870 sz. számlájára.
A befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az
igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban zárt borítékban ,,PANNON BUILDING Kft.
f. a.” megjelöléssel

2009. február 19-én 10 óráig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (Budapest III., Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására 2009. február 19-én 10 órakor közjegyzõ elõtt
kerül sor. Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonat-
kozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) érvényes pályázat

esetén 2009. február 19-én 10 óra 30 perckor nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor az útmutatóban meghatározott felté-
telek szerint. A pályázati felhívás és útmutató alapján ha-
táridõben benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.
A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment
Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés Cégköz-
lönyben történõ megjelenését követõ naptól munkanapo-
kon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély u. 17.).
Az ingatlant a pályázati útmutató birtokában, telefonon
elõre egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesí-
tés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást – az ajánlatok beérkezése elõtt – visszavonja,
a pályázatot – megfelelõ pályázat hiánya esetén – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon dr. Kincs László felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[01 09 883587]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 7.)
mint a SERANO-2005. Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 011988]; 3600 Ózd, Katona
József út 1/B) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyontárgyait:

– Ózd, belterület, 3652/1. hrsz.-ú ingatlan
Irányár: 3 250 000 Ft.
– Követelés (magánszeméllyel szembeni)
Irányár: 1 500 000 Ft.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárába

történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal. A követelés névértéken kerül meghirdetésre.

A több ajánlati tételt tartalmazó pályázat elõnyt élvez.
A pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Mis-

kolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
ADVOCAT Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-

ben való közzétételtõl (2009. január 29.) számított 15. nap

12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a ,,SERA-
NO-2005 Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontására a
pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon belül, köz-
jegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pá-
lyázók értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon be-
lül történik meg.

2009/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1453



A pályázaton az vehet részt:
– aki a „SERANO-2005. Kft. f. a. pályázat bánatpénz”

közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánat-
pénzt a felszámoló 11734004-20406415 számú OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett számlára, 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 társaság házipénztárába, a fel-
számoló irodájában (3526 Miskolc, Hatvanötösök 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.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolat-
ban további információk szerezhetõk Szarka Norbert fel-
számolóbiztostól a 06 (20) 320-7332-es telefonszámon.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ aján-
lat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró fel-
számolóval szemben semmilyen jogcímen igény nem ér-
vényesíthetõ.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
a SZAJKÓ-FARM Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[17 09 004303]; 7148 Alsónyék, Csikómajor 560/1.) adós
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
Alsónyék külterület 0560/1. hrsz. alatt nyilvántartott „ki-
vett major” megnevezésû ingatlanát, aminek irányára:
10 000 000 Ft + áfa.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ a felszámo-
lóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott személy
jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékozta-
tást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (30)
235-0736].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 1 000 000 Ft bá-
natpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 szá-
mú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló iga-
zolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illet-
ve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „SZAJKÓ-
FARM Kft. f. a. pályázati bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába – 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em. – kérjük munkanapokon
10 órától 12 óráig személyesen beadni, vagy postai úton
megküldeni. A borítékra írják rá: ,,SZAJKÓ-FARM Kft.
f. a. pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ határ-
ideje a Cégközlönyben való közzétételt (2009. január 29.)

követõ 15. nap 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvá-
nítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályázat ki-
írója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekelteket
értesíti.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint a NAGY HÚS
Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 302965]; 8840 Csurgó, József A. u. 8.) adós kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi, jelenleg bérleti szerzõdéssel hasznosított vagyon-
tárgyait:

Csurgó belterület 821. hrsz. alatt nyilvántartott „vágó-
híd és udvar” megnevezésû ingatlan, a hozzá tartozó irodai
és üzemi gépek, berendezések, bútorok, beépített teljes vá-
góhídi technológia, valamint 820. hrsz. alatti „beépítetlen
terület” megnevezésû ingatlan, melyek együttes irányára:
80 000 000 Ft + áfa.

A vagyontárgyakra kizárólag együttesen lehet érvényes
ajánlatot tenni. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot
szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
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Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a felszámolóval
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõk a fel-
számolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott sze-
mély jelenlétében. A megtekintésre 2009. február 7. és
február 14-én 9 és 12 óra között biztosítunk lehetõséget.
Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Simon Jó-
zsef felszámolóbiztos [telefon: 06 (30) 235-0736].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 10 000 000 Ft
bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 szá-
mú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló iga-
zolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, il-
letve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „NAGY
HÚS Kft. f. a. pályázat bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén:
CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A
I. 3., vagy pécsi irodájában: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
I. em. kérjük postai úton, vagy személyesen beadni, sze-
mélyes beadás esetén munkanapokon 10–12 óra között.
A borítékra írják rá: ,,NAGY HÚS Kft. f. a. pályázat.”

A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:

2009. február 20. 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
sa és új pályázat kiírásáról döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik a pályá-
zat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekel-
teket értesíti.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
a Re-Tour Plusz Utazási és Szállítási Kft. „f. a.” (cég-

jegyzékszáma: [14 09 305703]; székhelye: 8640 Fonyód,
József A. u. 42.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szerve-
zetnek a Fonyód belterület 5999. hrsz.-on nyilvántartott
„kivett hétvégi ház és udvar”, megnevezésû, József A.
u. 42. sz. alatti ingatlanban fennálló 4/12 tulajdoni hánya-
dát, aminek irányára: 4 000 000 Ft + áfa.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ a felszá-
molóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott sze-
mély jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoz-
tatást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (30)
235-0736].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 400 000 Ft bá-
natpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 szá-
mú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló iga-
zolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, il-
letve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „Re-Tour
Plusz Kft. f. a. pályázati bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába – 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em. – kérjük munkanapokon
10 órától 12 óráig személyesen beadni, vagy postai úton
megküldeni. A borítékra írják rá: ,,Re-Tour Plusz Kft. f. a.
pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ határideje a

Cégközlönyben való közzétételt (2009. január 29.) követõ

15. nap 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
sa és új pályázat kiírásáról döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályá-
zat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekel-
teket értesíti.
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A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A) mint a
,,Conzol” Építõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszáma: [02 09 061741]; székhelye: 7342 Mágocs,
Béke u. 36.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
következõ vagyontárgyait:

Mágocs belterület 864/75., 864/76. és 864/77. hrsz. alatt
nyilvántartott benzinkút, illetve út megnevezésû ingat-
lanokat és azok tartozékait. Együttes irányár nettó
100 000 000 Ft.

A vagyontárgyakra kizárólag együttesen lehet érvényes
ajánlatot tenni. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot
szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a felszámolóval
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõk a fel-
számolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott sze-
mély jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoz-
tatást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (30)
235-0736; 06 (72) 214-120].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 10 000 000 Ft
bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 szá-
mú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló iga-
zolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illet-
ve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „Conzol Kft. f. a.
pályázati bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába – 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em. – kérjük postai úton, vagy
személyesen beadni, személyes beadás esetén munkana-
pokon 10–12 óra között. A borítékra írják rá: ,,Conzol
Plusz Kft. f. a. pályázat”. A pályázatok beérkezésének
végsõ határideje a hirdetmény Cégközlönyben való közzé-

tételét (2009. január 29.) követõ 15. nap 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
60 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
sa és új pályázat kiírásáról döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályá-
zat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekel-
teket értesíti.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A)
mint a Tenkes-Beton Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[02 09 067946]; székhelye: 7623 Pécs, Mártírok útja 17.)
adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján külön-külön értékesíti a nevezett felszámolás alatt
álló szervezet alábbi ingatlanait:

1. Kisszentmárton külterüelt 0124/2. hrsz. alatt nyil-
vántartott „kivett gazdasági épület és udvar” megnevezésû
ingatlanát, aminek irányára: 3 000 000 Ft + áfa.

2. Pécs belterület 50916/5. hrsz. alatt nyilvántartott
„kivett út” megnevezésû ingatlanát, aminek irányára:
150 000 Ft + áfa.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ a felszámo-
lóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott személy
jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékozta-
tást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (30)
235-0736].

A pályázaton történõ részvétel feltétele az 1. pályázati
pont esetében 300 000 Ft, a 2. pályázati pont eseténben
pedig 15 000 Ft bánatpénznek a felszámoló CSABA-
HOLDING Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett 10700165-
04411402-52200005 számú számlájára történõ befizetése,
illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ
csatolása. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra kér-
jük ráírni: „Tenkes-Beton Kft. f. a. pályázati bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába – 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em. – kérjük munkanapokon
10 órától 12 óráig személyesen beadni, vagy postai úton
megküldeni. A borítékra írják rá: ,,Tenkes-Beton Kft. f. a.
pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ határideje a

Cégközlönyben való közzétételt (2009. január 29.) követõ

15. nap 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
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sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
sa és új pályázat kiírásáról döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályá-
zat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekel-
teket értesíti.

A KERSZI Zrt. (Cg: [01 10 041640]; 1134 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Pest Megyei Bíróság kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a Pilis Park Ingatlanfejlesztõ és
Forgalmazó Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 096553]; 2081 Pilis-
csaba, Szent László u. 8.) tulajdonában lévõ ingatlant.

Az ingatlan adatai:
A 2081 Piliscsaba belterület „kivett beépítetlen terület”

megnevezésû 3542/2. hrsz. alatt található építési telket,
összesen 6646 m2 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.

Irányár: 30 000 000 Ft + áfa.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. február 17. 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt., 1143
Budapest, Besnyõi u. 13.

A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. 1143
Budapest, Besnyõi u. 13.

A pályázat bontásának ideje: 2009. február 17. 10 órai
kezdettel.

A pályázati bánatpénz a bruttó irányár 5%-a, melyet a
Pilis Park Kft. „f. a.” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre
a célra elkülönített bankszámlájára (Pilis Park Kft. „f. a.”
bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni: K and H Bank
Nyrt: 10200964-20213431-00000000.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A vagyontárgy megtekinthetõ a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen.

A vevõ köteles a teljes vételárat, 15 napon belül megkö-
tendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz össze-
gét elveszti. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére
visszafizetésre kerül.

Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vétel-
árnak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket

tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása.
– A pályázaton részt vevõ jogi személynek cégkivonat-

tal, és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell
rendelkeznie.

– A vevõnek igazolnia kell továbbá, hogy a vételár erre
a célra rendelkezésre áll.

– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes

körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozata.

– Az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartal-
mazó nyilatkozat.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat elbí-
rálásának helyszínén, ugyanaznap 11 órai kezdettel kerül
sor. Ha több megfelelõ – egymástól 10% mértéknél nem
nagyobb eltérést mutató – pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályá-
zat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

További felvilágosítást ad Uray Attila felszámoló, tele-
fon: 06 (1) 239-4940.

Az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[18 09 000366]; 9700 Szombathely, Engels u. 34.) mint az
L-STAR Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. „f. a.”

(Cg.: [18 09 103830]; 9796 Horvátlövõ, Petõfi u. 26.)
Vas Megyei Bíróság Fpk. 69/2004/4. számú végzésében
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi in-
gatlanát.

Munkásszálló, udvar, gazdasági épület (Horvátlövõ,
Petõfi u. 26.), terület 17 074 m2, hrsz.: 82/1.

Munkásszálló: egyemeletes, hasznos alapterülete:
834,23 m2.

Gazdasági épület: földszintes, hasznos alapterülete:
210 m2.

Irányár: 30 000 000 Ft, amely a külön felszámítandó
forgalmi adót nem tartalmazza.
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A pályázaton való részvétel feltétele az áfás irányár
10%-ának mint bánatpénznek a befizetése – legkésõbb a
pályázat benyújtásának napjáig – a felszámolás alatt álló
szervezet 12094507-00123277-00100003 számú bank-
számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vagy vállalko-
zói igazolvány másolatát), a bánatpénz befizetésének iga-
zolását, a megajánlott vételár összegét, a vételár megfize-
tésének pályázó által vállalt határidejét.

A pályázónak nyilatkoznia kell a jelen hirdetményben
foglalt pályázati feltételek vállalásáról.

A pályázati kiírás, az ingatlanról szóló tájékoztató a fel-
számoló székhelyén, valamint a www.APPORT.hu honla-
pon megtekinthetõ.

A vételár megfizetésénél hitelezõi igény beszámítására
nincs lehetõség.

A pályázatokat

2009. február 20-án déli 12 óráig

kell a felszámoló székhelyén, zárt borítékban benyújtani.
A pályázat postai úton is benyújtható, de a pályázó felelõs-
sége, hogy az a fenti határidõig megérkezzék. A zárt borí-
tékra kérjük ráírni: ,,L-STAR Kft. f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a csõdtörvény
49/A. §-ának (4) bekezdése értelmében a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja,
és új pályázatot írhat ki.

Egyéb, a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfele-
lõen benyújtott pályázat esetében azt érvénytelennek nyil-
váníthatja.

Megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályzatok esetén az ajánlat-
tevõk között ártárgyalás megtartására kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt
vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázatok bontása és
elbírálása a benyújtási határidõ lejárta után számított
10 munkanapon belül megtörténik. Ajánlati kötöttség a
pályázat benyújtását követõ 40 napig áll fenn.

A felszámoló értesíti az arra jogosultakat, hogy elõvá-
sárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül
élhetnek.

Az ingatlan – idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

Bõvebb felvilágosítás dr. Sebestyén Zsolt felszámolótól
a székhelyen [9700 Szombathely, Engels u. 34., tele-
fon/fax: 06 (94) 508-219, 06 (94) 316-750, e-mail: ap-
port@t-online.hu] kérhetõ.

Az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.: [18 09
000366]; 9700 Szombathely, Engels u. 34.) mint a Sava-
ria Meat Kft. „f. a.” (Cg.: [18 09 102947]; 9700 Szom-
bathely, Lovas u. 23.) Vas Megyei Bíróság 3. Fpk.
18-06-000109/4. számú végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet vagyoná-
nak egy részét.

Az értékesítendõ vagyontömeg:
1. 9700 Szombathely, Lovas u. 23. III. 15. (hrsz.:

1972/18/A/16.) alatti ingatlan, irodahelyiség 28 m2.
Irányár: 1 300 000 Ft.
2. 9700 Szombathely, Lovas u. 23. III. 16. (hrsz.:

1972/18/A/17.) alatti ingatlan, irodahelyiség 14 m2.
Irányár: 650 000 Ft.
3. 9700 Szombathely, Lovas u. 23. III. 17. (hrsz.:

1972/18/A/18.) alatti ingatlan, irodahelyiség 42 m2.
Irányár: 1 950 000 Ft.
A felsorolt irányárak a külön felszámítandó általános

forgalmi adót nem tartalmazzák.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár

10%-ának, mint bánatpénznek a befizetése – legkésõbb a
pályázat benyújtásának napjáig – a felszámolás alatt álló
szervezet 12094507-00142225-00100007 számú bank-
számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vagy vállalko-
zói igazolvány másolatát), a megvásárolni szándékozott
vagyonelem pontos megnevezését, a bánatpénz befizeté-
sének igazolását, a megajánlott vételár összegét, a vételár
megfizetésének pályázó által vállalt határidejét.

A pályázónak nyilatkoznia kell a jelen hirdetményben,
valamint a részletes kiírást tartalmazó tájékoztató füzetben
foglalt pályázati feltételek vállalásáról.

A pályázati kiírás a felszámoló székhelyén, valamint a
www.APPORT.hu honlapon megtekinthetõ.

A vételár megfizetésénél hitelezõi igény beszámítására
nincs lehetõség.

A pályázatokat

2009. február 13-án déli 12 óráig

kell postai úton vagy a felszámoló székhelyén, zárt borí-
tékban benyújtani. A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Savaria
Meat Kft. f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a csõdtörvény
49/A. §-ának (4) bekezdése értelmében a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja
és új pályázatot írhat ki.
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Egyéb, a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfele-
lõen benyújtott pályázat esetében azt érvénytelennek nyil-
váníthatja.

Megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az aján-
lattevõk között ártárgyalás megtartására kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló értesíti az arra jogosultakat, hogy elõvá-
sárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül
élhetnek.

A pályázatban felsorolt ingatlanok megtekintése elõze-
tes egyeztetés alapján a helyszínen biztosított. Az értékesí-
tett vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklõdni lehet a
felszámoló APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft. székhe-
lyén, Pothárn Miklósné felszámolóbiztostól [9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., telefon/fax: 06 (94) 508-219,
06 (94) 316-750, e-mail: apport@t-online.hu].

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.

(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.), mint
a Monostori Kistermelõi Pinceszövetkezet „f. a.” (Cg.:
[19 02 500067]; 8296 Hegyesd, Alsómajor) Veszprém
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került szervezet alábbi
vagyontárgyait:

1. számú vagyoncsoport:
Mustsûrítmény: 20 215 liter.
Irányár: nettó 300 Ft/liter, értéke: nettó 6 064 500 Ft, bá-

natpénz 600 000 Ft.
(Az 1-es számú vagyoncsoport tekintetében a Vám- és

Pénzügyõrség Veszprémi Fõvámhivatal tapolcai kiren-
deltsége által megállapított készletmennyiség képezi a pá-
lyázat alapját, azonban a nyertes pályázó felé történõ el-
számolás a készlet átvételekor történõ tényleges mérés
alapján történik.)

2. számú vagyoncsoport:
Mobil szõlõmûvelõ gépek, új borospalackok, fûrészelt

pallókészlet, bútorok, burkolóanyagok.
Irányár: nettó 7 000 000 Ft, bánatpénz 700 000 Ft.
3. számú vagyoncsoport:
Szõlõfeldolgozó technológia egységei, továbbá a pince

és palackozó egységei (zúzó-bogyózó, fekvõ prés, fekvõ
szalag, alumínium- és mûanyag tartályok, palackozó,
kovaföldszûrõ, borszivattyú) tárolók és hordók.

Irányár: 11 000 000 Ft, bánatpénz 1 100 000 Ft.
A fenti vagyoncsoportokra külön-külön és együttesen is

lehet pályázni.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került vagyontárgyak után a fentiekben

meghatározott bánatpénz befizetése a Monostori Kister-
melõi Pinceszövetkezet „f. a.”-nak a Raiffeisen Bank
Zrt.-nél vezetett 12071001-01064651-00100000 számú
bankszámlájára.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban ,,Monos-
tori Kistermelõi Pinceszövetkezet f. a. vételi ajánlat” meg-
jelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló, 7100
Szekszárd, Garay tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2009. február 13. (péntek) 10–12 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pá-
lyázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül vissza-
utalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kama-
tozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban ad-
ják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló köteles a megfelelõ, azonos értékû ajánla-
tot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) nyilvános ár-
tárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly, a felszámoló helyi megbízottja, telefon: a 06 (20)
490-6277.

Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen a felszámoló 2009. február 6. (pén-
tek) 10–11 óra között biztosítja a vagyontárgyak megte-
kintését is.
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A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.

(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.), mint
a ZÖLDBÁSTYA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság „f. a.” (Cg.: [17 06 006379]; 7100 Szekszárd,
Bródy S. u. 90.) Tolna Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került gazdasági társaság
alábbi gépjármûvét:

1 db OPEL gyártmányú, MERIVA A 1.7 CDTI típusú
személygépkocsi (hengerûrtartalma: 1686 cm3, motortel-
jesítménye: 74 kW, gyártási éve: 2005, mûszaki érvényes-
sége: 2010. február 5., km-számláló állása: 124 439).

Irányár: nettó 1 755 000 Ft, bánatpénz: 175 600 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került gépkocsi nettó irányára 10%-ának

megfelelõ bánatpénz befizetése a HUBERTUS Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó Kft. felszámoló szervezetnek a
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102440-32983608-
00000007 számú bankszámlájára.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban ,,ZÖLD-
BÁSTYA Bt. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, személye-
sen kell benyújtani a felszámoló, 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2009. február 13. (péntek) 10–12 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pá-
lyázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül vissza-
utalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kama-
tozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban ad-
ják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló köteles a megfelelõ, azonos értékû ajánla-
tot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) nyilvános ár-
tárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot

– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

A gépjármûért kellékszavatosságot nem vállalunk, be-
számítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly, a felszámoló helyi megbízottja, telefon: a 06 (20)
490-6277.

Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen a felszámoló 2009. február 9. (hétfõ)
10–11 óra között biztosítja a gépjármû megtekintését is.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.

(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
Házi 2003 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [19 09 507214]; 8400 Ajka, Petõfi S. u. 3.
fszt. 3.) Veszprém Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került gazdasági társaság
alábbi gépjármûvét:

1 db Seat gyártmányú, Inca 1.9 D VAN típusú tehergép-
kocsi

(hengerûrtartalma: 1896 cm3, motorteljesítménye:
47 kW, gyártási éve: 1999, teherbírása: 655 kg, mûszaki ér-
vényessége: 2009. 08. 01., km-számláló állása: 123 741).

Irányár: nettó 300 000 Ft, bánatpénz 30 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került gépkocsi nettó irányára 10%-ának

megfelelõ bánatpénz befizetése a HUBERTUS Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó Kft. felszámoló szervezetnek a
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102440-32983608-
00000007 számú bankszámlájára.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban „Házi
2003 Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, személyesen
kell benyújtani a felszámoló, 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2009. február 13. (péntek) 10 és 12 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pá-
lyázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül vissza-
utalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kama-
tozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban ad-
ják le.
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Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló köteles a megfelelõ, azonos értékû ajánla-
tot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) nyilvános ár-
tárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

A gépjármûért kellékszavatosságot nem vállalunk, be-
számítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly a felszámoló helyi megbízottja, telefon: 06 (20)
490-6277. Valamennyi részletes információn kívül, elõze-
tes egyeztetést követõen a felszámoló 2009. február 9.
(hétfõ) 10 és 11 óra között biztosítja a gépjármû megtekin-
tését is.

A MÁTRAHOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 043926]; szék-
hely: 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.), mint a Hazai
Építõ Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 045698]; székhely: 1158
Budapest, Késmárk u. 8–10.) adós társaság a Pest Megyei
Bíróság 24. Fp. 01-07-004702/12. sz. végzéssel kijelölt
felszámolója az 1991. évi IL. tv. hatályos rendelkezései
alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság kizárólagos tulajdonában
lévõ alábbi ingatlanát:

– Székesfehérvár, Millenniumi út 13. sz. alatti belterü-
let, hrsz. 11835/11., 959 m2 területû ingatlan, rajta talál-
ható felépítmény (irodaház)

Az ingatlan ajánlati ára: 70 000 000 Ft.
Bánatpénz: 7 000 000 Ft.
Az ajánlati árat a 2008. január 1-jétõl érvényes új áfatör-

vény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény) értelmében a hatályos szabályozás sze-
rint fordított áfafizetés szabályai szerint kérjük megadni.

Az ingatlan 2009. február 12-én 8–9 óra között megte-
kinthetõ.

A pályázat benyújtási határideje:

2009. február 16. 12–13 óra között.

A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOL-
DING Zrt. felszámoló iroda (1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.).

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei
1. A pályázaton magyar és külföldi természetes sze-

mély, jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi sze-
mélyiség nélküli társaság vehet részt.

2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendel-
kezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályá-
zati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályo-
san intézhetõk.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes
és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát minden oldalon alá-
írással, bélyegzõvel ellátva az alábbiakban:

– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott va-
gyontárgyat meg kívánja vásárolni,

– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért
fizet, pontos meghatározása, forintban számmal, betûvel
egyaránt jelezve,

– a fizetés módja és ütemezése,
– pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés meg-

kötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfizeti,
– 30 napon belüli fizetõképességet banki vagy egyéb

igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény vagy
a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),

– 1 hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonat jogi sze-
mély vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
esetén,

– minimum 60 napos szerzõdési kötelezettség vállalása,
– eredeti aláírási címpéldány,
– részletes pályázati anyag a felszámoló irodájában

megtekinthetõ, illetve 10 000 Ft + áfa összegért megvásá-
rolható. A pályázat feltétele azonban a részletes pályázati
anyag megvásárlása.

4. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánat-
pénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a
MÁTRAHOLDING Zrt. Jógazda Takarékszövetkezetnél
vezetett 54700082-18004858-00000000 számú számlájá-
ra és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz kell mel-
lékelni. A bánatpénz a felszámoló irodájában levõ házi-
pénztárba is befizethetõ, a pályázat benyújtásának határ-
idejéig. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba be-
számít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiérté-
kelését követõen, legkésõbb a pályázat lezárását követõ
8 napon belül visszakapja.

5. A pályázatot lefûzve, tartalomjegyzékkel ellátva,
személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani
a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 pél-
dányban, egyértelmûen jelölve az eredeti, illetve másolati
példányt, magyar nyelven.

A borítékra rá kell írni: ,,Hazai Építõ Zrt. f. a. – Pá-
lyázat”.
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Érvénytelen az a pályázat
– amely nem határozza meg egyértelmûen a megaján-

lott árat,
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,

vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt boríték-
ban, megadott felirattal ellátva nyújtottak be,

– vagy amely nem felel meg egyébként a pályázati ki-
írás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályá-
zó nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,
vagy nem fizette be a bánatpénzt.

– a cégkivonat hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi.

Pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése
– A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében tör-

ténik.
– A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvé-

nyességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.
– A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiz-

tos 8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.

– A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az
érdekelteket írásban értesíti.

– A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a kiíró ismerteti.

Egyéb feltételek
1. A pályázó a megadott határidõn belül köteles az

adásvételi szerzõdést megkötni.
2. A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog

az irányadó.
3. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat

sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.
4. A csõdtörvényben meghatározott elõvásárlási joggal

rendelkezõk ezen jogukat a véglegesen kialakult ár és fel-
tételek ismeretében, a törvény szerint gyakorolhatják.

5. A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve
a nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.

6. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot
nem fizet.

További információk beszerezhetõk Horváth Gábor
munkatárstól a 887-4943-as telefonszámon.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-

nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. em.), mint a TE-VEZ Kft. „f. a.”

(Cg.: [11 09 006396]; székhely: 2890 Tata, Frankel Leó

u. 32.) a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 04. Fpk.
11-08-070013/7. sz. végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság alábbi vagyontárgyait:
1. A társaság teljes árukészlete, mely fõként vízveze-

ték-szerelési anyagokat, szerelvényeket tartalmaznak.
Irányár: bruttó 3 360 000 Ft.
2. E.Banc Trade 5 059 332 Ft értékû számlapénz.
Irányár: 5 000 000 Ft.
Pályázati feltételek: pályázni csak külön-külön lehet, de

egy pályázó akár mindkettõre nyújthat be külön-külön ár-
ajánlatot.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. február 18. 9–10 óra között.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkár-
sága (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

A pályázat bontásának helye és ideje: KERSZI Zrt. tit-
kársága, 2009. február 18. 10 óra.

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
– egyértelmûen meghatározott vételárat és fizetési fel-

tételeket,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat),
– pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi azt,

hogy az eladó kellékszavatosságot, illetve garanciát nem
vállal,

– 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatko-
zatot,

– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: az érvényes pályázat feltétele a bruttó irány-

ár 10%-ának befizetése a KERSZI Zrt. K & H Banknál
vezetett 10200964-20213431 számú letéti számlájára
„TE-VEZ pályázat” megjelöléssel. A bánatpénz – nyertes
pályázó esetében – beszámításra, a többi pályázónak pedig
visszautalásra kerül.

A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2009. feb-
ruár 18-án 11 órakor kerül sor, amelynek helyszíne: KER-
SZI Zrt. (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

Megfelelõ, azonos értékû (a bruttó vételárkülönbség
nem nagyobb 10%-nál) pályázatok esetén a felszámoló a
pályázók között árversenyt tart, amelyre közvetlenül az
eredményhirdetés után kerül sor a kiíró székhelyén (1143
Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pá-
lyázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó
igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.
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A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
tot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A meghirdetett árukészlet a felszámolóval történõ elõ-
zetes idõpont-egyeztetés alapján tekinthetõ meg.

A pályázati dokumentáció telefonon [06 (1) 239-4940]
egyeztetett idõpontban átvehetõ a KERSZI Zrt. székhe-
lyén (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

További információ kérhetõ Nagy Barnabás felszámoló
helyi megbízottjától a 06 (30) 964-7812-es telefonszámon.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-

nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. em.), mint az ERGO-PONT Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 007359];
székhely: 2890 Tata, Jókai u. 1.) a Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság 1 Fpk. 11-070549/7. sz. végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság 92 m2-es szerkezetkész la-
kóingatlanát, mely 2642 Nógrád, Petõfi ltp. 3. szám alatt
található.

Irányár: bruttó 5 860 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. február 19. 9–10 óra között.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkár-
sága (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

A pályázat bontásának helye és ideje: KERSZI Zrt. tit-
kársága, 2009. február 19. 10 óra.

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
– egyértelmûen meghatározott vételárat és fizetési fel-

tételeket,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat),
– pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi azt,

hogy az eladó kellékszavatosságot, illetve garanciát nem
vállal,

– 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatko-
zatot,

– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: az érvényes pályázat feltétele a bruttó irány-

ár 10%-ának befizetése a KERSZI Zrt. K & H Banknál
vezetett 10200964-20213431 számú letéti számlájára
„ERGO PONT pályázat” megjelöléssel. A bánatpénz
– nyertes pályázó esetében – beszámításra, a többi pályá-
zónak pedig visszautalásra kerül.

A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2009. feb-
ruár 19-én 11 órakor kerül sor, amelynek helyszíne: KER-
SZI Zrt. (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

Megfelelõ, azonos értékû (a bruttó vételárkülönbség
nem nagyobb 10%-nál) pályázatok esetén a felszámoló a
pályázók között árversenyt tart, amelyre közvetlenül az
eredményhirdetés után kerül sor a kiíró székhelyén (1143
Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pá-
lyázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó
igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
tot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A meghirdetett ingatlan a felszámolóval történõ elõze-
tes idõpont-egyeztetés alapján tekinthetõ meg.

A pályázati dokumentáció telefonon [06 (1) 239-4940]
egyeztetett idõpontban átvehetõ a KERSZI Zrt. székhe-
lyén (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

További információ kérhetõ Nagy Barnabás felszámoló
helyi megbízottjától a 06 (30) 964-7812-es telefonszámon.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-

nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1143 Buda-
pest, Besnyõi u. 13. I. em.), mint a Ederics-Épker Építõ-
ipari Kft. „f. a.” (Cg.: [19 09 507545]; székhely: 8300
Tapolca, Kossuth u. 60. B ép.) Veszprém Megyei Bíróság
6. Fpk. 19-07-000428/682. sz. végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti adós társaság 8312, Balatonedericsen talál-
ható 1286 m2 nagyságú beépítetlen területét (Belterület
hrsz: 110/2.).

Irányár: bruttó 2 600 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. február 19. 9–10 óra között.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkár-
sága (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

A pályázat bontásának helye és ideje: KERSZI Zrt. tit-
kársága, 2009. február 19. 10 óra.

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
– egyértelmûen meghatározott vételárat és fizetési fel-

tételeket,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat),
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– pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi azt,
hogy az eladó kellékszavatosságot, illetve garanciát nem
vállal,

– 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatko-
zatot,

– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: az érvényes pályázat feltétele a bruttó irány-

ár 10%-ának befizetése a KERSZI Zrt. K & H Banknál ve-
zetett 10200964-20213431 számú letéti számlájára „Ede-
rics-Épker pályázat” megjelöléssel. A bánatpénz – nyertes
pályázó esetében – beszámításra, a többi pályázónak pedig
visszautalásra kerül.

A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2009. feb-
ruár 19-én 11 órakor kerül sor, amelynek helyszíne: KER-
SZI Zrt. (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

Megfelelõ, azonos értékû (a bruttó vételárkülönbség
nem nagyobb 10%-nál) pályázatok esetén a felszámoló a
pályázók között árversenyt tart, amelyre közvetlenül az
eredményhirdetés után kerül sor a kiíró székhelyén (1143
Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pá-
lyázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó
igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
tot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A meghirdetett ingatlan a felszámolóval történõ elõze-
tes idõpont-egyeztetés alapján tekinthetõ meg.

A pályázati dokumentáció telefonon [06 (1) 239-4940]
egyeztetett idõpontban átvehetõ a KERSZI Zrt. székhe-
lyén (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).

További információ kérhetõ Nagy Barnabás felszámoló
helyi megbízottjától a 06 (30) 964-7812-es telefonszámon.

A ,,Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt.

(Cg.: [01 10 043681]; 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I. 4.)
mint felszámoló

nyilvános pályázati eljárás

keretében értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
M-KER’94 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”

(Cg.: [06 09 003095]; 6723 Szeged, Debreceni u. 16/A) tu-
lajdonát képezõ, a feltételfüzetben szereplõ bizonytalan
megtérülésû követelést az ott ismertetett irányáron és fel-
tételekkel.

Fizetendõ bruttó bánatpénz 1 000 000 Ft, mely a vételár-
ba beleszámít.

A pályázatot tartalmazó borítékra az ,,M-KER KÖVE-
TELÉS” jeligét kérjük feltüntetni.

Az értékesítéssel kapcsolatos részletes pályázati feltéte-
leket és tudnivalókat a „részletes pályázati feltételeket tar-
talmazó dokumentáció” (továbbiakban: dokumentáció)
tartalmazza. A dokumentáció a felszámoló szegedi
(6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.) és budapesti irodájában
(1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I. 4.) telefonon elõzetesen
egyeztetett idõpontban megtekinthetõ, vagy a vételár meg-
fizetése utáni munkanapon átvehetõ.

A felszámoló csak pénzügyi tevékenység végzésére en-
gedéllyel rendelkezõ társaságtól fogad el ajánlatot, a pá-
lyázathoz a tevékenységi engedélyt másolatban csatolni
kell.

Engedményezõ a követelést kifejezetten kétes követe-
lésként adja el, annak behajthatóságáért szavatosságot
nem vállal, a Ptk. 330. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
kezesi felelõsséget kifejezetten kizárja. Engedményes ez-
zel egyidejûleg tudomásul veszi, hogy az engedményezõ
az adóssal szembeni fenti követelés teljesítéséért semmi-
nemû felelõsséget nem vállal.

Ajánlatok tartalma, benyújtásának formája, idõpontja,
átvétele, az elbírálás helye és módja:

a) A pályázati ajánlatokat legkésõbb

2009. február 13-ig 9 és 12 óra között

kell személyesen a felszámoló szegedi (6724 Szeged, Hét
vezér u. 7–9.), vagy budapesti irodájába (1145 Budapest,
Uzsoki u. 48. I. 4.) zárt borítékban egy eredeti példányban
eljuttatni. A pályázat átvételérõl a felszámoló átvételi elis-
mervényt ad. A megkésett pályázatokat a felszámoló vis
maior esetén sem veszi figyelembe.

b) Az egyértelmû vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlott nettó vételárat. A vételárat áfa nem terheli. A be-
nyújtási határidõtõl számított 90 napos ajánlati kötöttség
vállalása kötelezõ.

c) A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó
szerzõdéskötéshez szükséges adatait, és csatolni kell a pá-
lyázó cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult aláírási cím-
példányát.

d) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a doku-
mentációban foglaltakat maradéktalanul megértette és el-
fogadja.

e) A követelések engedményezésére kizárólag pénz-
ügyi tevékenység folytatására jogosult gazdálkodószerve-
zet részére kerülhet sor.

f) A pályázathoz csatolni kell a bánatpénz befizetésérõl
szóló banki igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is,
hogy a befizetett bánatpénzt – ajánlatának el nem fogadása
esetén – a pályázó milyen bankszámlára kéri visszautalni.

A bánatpénzt az M-KER’94 Kft. „f. a.” 73600149-
10003891 számú számlájára „M-KER bánatpénz” megje-
lölésével kell átutalni a pályázat benyújtását megelõzõen.
A bánatpénz a vételárba beleszámít, csak a vevõ szerzõ-
désszegése esetén nem kerül visszautalásra.
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g) A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. Az eljárásról közjegyzõi okirat készül.

A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredmé-
nyét jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló a pályázatok
értékelése során elsõsorban az ajánlott vételárat veszi fi-
gyelembe.

h) Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) árajánlat esetén a felszá-
moló a pályázók között mindenképp nyilvános ártárgya-
lást tart. A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvé-
teli szerzõdés aláírásának idõpontjáról, ezzel egy idõben
az el nem fogadott ajánlatot tevõk részére a bánatpénzt
visszautalja. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem
fizet, kezelési, illetõleg bankköltséget nem számít fel.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

i) Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerzõ-
dést nem írja alá, úgy a bánatpénzt elveszti. Ez esetben a
felszámoló a második (harmadik stb.) legjobb ajánlattevõ-
vel köthet szerzõdést.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pá-
lyázó az M-KER’94 Kft. „f. a.”-val szemben beszámítás-
sal nem élhet.

Egyéb tudnivalók:
a) A pályázat érvényességi feltétele az, hogy a pályázó

az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpont-
jára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget
tegyen.

b) Az elõvásárlási joggal rendelkezõk a többször mó-
dosított 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (2) bekez-
dése szerint gyakorolhatják elõvásárlási jogukat.

c) Az eljárással, a meghirdetett ingó vagyonnal kapcso-
latos további információkat Lajkó Andreától a 06 (30)
519-6876-os telefonszámon lehet kérni.

d) A jogorvoslati lehetõséget az 1991. évi XLIX. tv.
49. § (5)–(6) bekezdése, valamint az 51. §-a biztosítja.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.

(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a Pro Labor Számítástechnikai Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 731795]; 1095 Bu-
dapest, Mester u. 34.) a Fõvárosi Bíróság 5. Fpk.
01-07-006928/5. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ gépjármûvet:

– Ford Mondeo 2.0 TDCI GHIA típusú JTS-255 frsz.-ú
személygépkocsit (gyártási év: 2002, magyarországi for-
galomba helyezés: 2005. május, alvázszám:
WFO4XXGBB42S17748, motorszám: FMBA).

Irányár: nettó 2 700 000 Ft (kettõmillió-hétszázezer fo-
rint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt.,
1092 Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136,
valamint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve
7603 Pécs, Pf. 121 címekre vár ,,Pro Labor Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személye-
sen vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a TM-LINE
Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Pro
Labor Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, eredeti cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldány eredeti, vagy
közjegyzõ által hitelesített másolatban, a megajánlott nettó
vételárat. A megajánlott vételárnak a bánatpénzt meghala-
dó részét a pályázónak igazolnia kell, igazolásként bank-
garancia, illetve ügyvédi letétet igazoló eredeti dokumen-
tum fogadható el. A vállalt fizetési feltételeket, nyilatkoza-
tot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gacsó János felszámolótól a 06 (30) 934-9669, vala-
mint a 06 (1) 219-5444-es telefonszámokon kapható.

A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírá-
sát tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet buda-
pesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft bruttó
áron megvásárolható. A gépjármû a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen

hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. ja-

nuár 29.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap

12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgya-
lást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befi-
zetendõ bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõ-
ket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a
megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.
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A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.

(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) a
BIOSTART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”

(Cg.: [19 09 500699]; 8300 Tapolca, Kossuth u. 19.) adós-
nak a Veszprém Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-06-000079.
számú végzésével kijelölt felszámolója, a többször módo-
sított 1991. évi IL. törvény (csõdtörvény) hatályos rendel-
kezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonában lévõ alábbi eszközöket:

Lesencetomaj 0177/2. hrsz.-ú major 3577/12949 tulaj-
don hányada 4 800 000 Ft,

Lesencetomaj 0178/1. hrsz.-ú tároló 1/1 tulajdona
3 300 000 Ft.

Az irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák.
Az ingatlanok elõzetesen egyeztetett idõpontban meg-

tekinthetõk. Érdeklõdni Borsos Ferenc [telefonszám:
06 (30) 927-4666] képviselõnél lehet.

A pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának megfelelõ
bánatpénzt kell befizetnie a BIOSTART Kft. „f. a.”
10404041-00017403-00000005 számú számlájára.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, ,,BIO-
START Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell személyesen
benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni a CASH & LIMES
Zrt. veszprémi iroda, 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. sz.
alatti címre.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: jelen hirdetmény

Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. január 29.) szá-

mított 15. nap 12 óra.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét, lakcímét), székhelyét,

adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jogosult sze-
mély(ek) adatait, cég ajánlattevõ esetén mellékelve 30 nap-
nál nem régebbi hiteles cégkivonatot és aláírási címpél-
dányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,

– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy aján-

latát a beérkezésre nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,

– a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg

nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy

elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújt-
sák be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 na-
pon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, melyrõl az
érdekelteket írásban értesíti. Megfelelõ, azonos értékû pá-

lyázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgya-
lás megtartására kerül sor, melynek feltételeit – az ártár-
gyalás idõpontját megelõzõen – a részvevõkkel a felszá-
moló írásban ismerteti.

Ha egy tételre több, azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvásár-
lására ad ajánlatot.

A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.

(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) a
Tapolca-Tej Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”

(Cg.: [19 09 504872]; 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 585/3.)
adósnak a Veszprém Megyei Bíróság 6. Fpk.
19-06-000314. számú végzésével kijelölt felszámolója, a
többször módosított 1991. évi IL. törvény (csõdtörvény)
hatályos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonában lévõ alábbi ingatlant:

Tapolca 011/7. hrsz.-ú ingatlan (volt Paptelep)
44 000 000 Ft

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
Az ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-

kinthetõ. Idõpont-egyeztetés céljából Szalóki Péter felszá-
molóbiztos a 06 (88) 404-266, illetve 06 (30) 316-8121-es
számokon hívható.

A pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának megfelelõ
bánatpénzt kell befizetnie a társaság 73200079-11200101
számú számlájára.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, ,,Tapol-
ca-Tej Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell személye-
sen benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni a CASH &
LIMES Zrt. veszprémi iroda, 8200 Veszprém, Rákóczi
u. 5. sz. alatti címre.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: jelen hirdetmény

Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. január 29.) szá-

mított 15. nap 12 óra.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét, lakcímét), székhelyét,

adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jogosult sze-
mély(ek) adatait, cég ajánlattevõ esetén mellékelve 30 nap-
nál nem régebbi hiteles cégkivonatot és aláírási címpél-
dányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,

– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
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– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy aján-
latát a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,

– a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg

nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy

elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújt-
sák be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 na-
pon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját megelõzõen
– a részvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Ha egy tételre több, azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvásár-
lására ad ajánlatot.

A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûsza-

ki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a NINO IMMO Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 268312]; székhelye: 1037 Budapest, Reményi E.
u. 4–8.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a NINO IMMO Kft, „f. a.” tulajdonában
álló 8230 Balatonfüred, Gyöngyvirág u. 9. szám alatt talál-
ható 929 m2 alapterületû hétvégi ház, udvar és egyéb terü-
let megnevezésû, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanát.

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingat-
lan jelenleg határozott idejû lakásbérleti szerzõdés alapján
lakott, ekként az ingatlan felszámoló általi szabályszerû
birtokba adása nem lehetséges. A bérleti szerzõdés lejára-
tának idõpontja 2013. február 5.

Az ingatlan irányára nettó 23 000 000 Ft (huszonhárom-
millió forint), melyet áfafizetési kötelezettség nem terhel.

A meghirdetett vagyoncsoport esetén a bánatpénz mér-
téke az irányár 10%-a.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 5 naptári na-
pon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint az ingatlant bemutató feltételfüzet a NOVUM
Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgál-
tató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest, Benczúr
u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ,
illetve megvásárolható.

A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánat-
pénz elõzetes megfizetése a Novum Kft. Szentgál és Vidé-
ke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10001088
számú, felszámolások számára elkülönített alszámlájára.
(A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „NINO
IMMO f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon
az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánat-
pénz elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor iga-
zolni kell.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogo-
sult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályá-
zó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy
közokiratba kell foglalni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat fo-
rintban, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételfü-
zetben foglaltakat és a pályázati feltételfüzetben szereplõ
adásvételiszerzõdés-tervezetet elfogadja, az adásvételi
szerzõdést a felszámoló felhívására 5 napon belül megköti.
A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példány-
ban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
,,NINO IMMO Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.)
– személyesen vagy kézbesítõ útján –

2009. február 13-án 8 óra 30 perctõl 9 óráig

lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályá-
zó átvételi elismervényt kap.

A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 óra-
kor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pá-
lyázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázat-
bontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfi-
zették, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt ve-
hetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló 30 napon belül bí-
rálja el. A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre)
2009. február 19-én 9 órakor kerül sor a felszámoló szék-
helyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). Az elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat kizárólag a jelen eljárás
keretében, az eredményhirdetésen jogosultak gyakorolni.
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A pályázatok értékelésérõl a felszámoló minden pályázót
írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat érte-
síti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.

Több megfelelõ ajánlat esetén amennyiben a benyújtott
legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak)
a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámo-
ló a pályázók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános
ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoport-
ra benyújtott ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át
elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja,
és új pályázatot írhat ki.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetes egyez-
tetés alapján tekinthetõ meg. További felvilágosítással
Lampért Csaba (telefon: 321-8072) készséggel áll rendel-
kezésre.

A PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft.

(Cg.: [01 09 680225]; 1132 Budapest, Alig u. 14.) mint a
notebook.hu Számítástechnikai Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 687345]; 1138 Budapest,
Váci út 83.; adószám: [12460542-2-41]) Fõvárosi Bíróság
28. Fpk. 01-07-006574. számú határozatával kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
alábbi vagyonelemeit:

– ICV-308 frsz.-ú Peugeot Partner 2.0 HD Mistral te-
hergépkocsi.

Gyártási év: 2002.
Megajánlott vételár: 597 000 Ft + áfa.
Fizetendõ bánatpénz: 35 820 Ft.
– JOU-898 frsz.-ú Fiat Ducato 11 2.0 JTD Furgone te-

hergépkocsi.
Gyártási év: 2005.
Megajánlott vételár: 1 109 000 Ft + áfa.
Fizetendõ bánatpénz: 66 540 Ft.
A vagyonelem a pályázók által megtekintett és ismert

állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kelléksza-
vatosság teljes körû eladói kizárása mellett kerül értéke-
sítésre.

Az eladásra ajánlott vagyon értékesítésére vonatkozó
részletes információkat, az eladó által elõírt kötelezõ érté-
kesítési feltételeket, továbbá a tervezett értékesítés adás-
vételi szerzõdését is tartalmazó értékesítési tájékoztató a
felszámoló szervezet 1132 Budapest, Alig u. 14. székhe-
lyén munkanapokon 9–12 óra között vehetõ át. Az értéke-
sítési tájékoztató átvétele nélkülözhetetlen a pályázat sza-
bályszerû elkészítéséhez és benyújtásához, így az átvétel
igazolását a pályázónak igazolnia kell.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információt nyújt:
dr. Sóvágó Gyula [1132 Budapest, Alig u. 14.; telefon:
06 (1) 320-9600, 06 (30) 398-6910].

A vagyonelem megtekintésére 2009. február 2-án, feb-
ruár 4-én és február 9-én 9–12 óra között van lehetõség a
felszámolóval történt elõzetes egyeztetés után.

A pályázók írásbeli pályázatát várjuk a közzétételtõl

2009. február 16-án 12 óráig

beérkezetten a felszámoló szervezet 1132 Budapest, Alig
u. 14. alatti címére személyesen benyújtandóan vagy pos-
tai feladással „notebook.hu Kft. f. a. pályázat” jeligével el-
látottan.

A benyújtott pályázatot a felszámoló úgy tekinti, hogy
az ajánlattevõ a jelen értékesítési hirdetményben és az ér-
tékesítési tájékoztatóban foglalt értékesítési feltételeket el-
fogadta és azt tudomásul vette.

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia
kell:

– az ajánlattevõ nevét, székhelyét vagy címét, képvise-
lõje nevét,

– a gazdálkodószervezet esetén 15 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonatát és képviselõje hiteles cégaláírási cím-
példányát,

– gazdálkodószervezetnél meghatalmazott eljárása
esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogo-
sult hiteles aláírási címpéldányát,

– magánszemély esetén a személyi igazolvány (új típu-
sú igazolványnál lakcímkártya is) fénymásolatát is,

– a megvenni kívánt vagyon pályázó által megajánlott
vételárát,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgy becsértékének, a
fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz készpénz-
ben vagy átutalással történõ megfizetésével a notebook.hu
Kft. „f. a.” 13597539-12302010-00038435 bankszámlájá-
ra „notebook.hu Kft. f. a. bánatpénz” megjegyzés feltünte-
tésével. A befizetendõ összeget a pályázó bánatpénz cí-
mén köteles teljesíteni és igazolni oly idõben, hogy az leg-
késõbb 2009. február 13-ig a megjelölt bankszámlán jóvá-
írásra, vagy 2009. február 13-ig a PK-ECONO Kft. szék-
helyén készpénzben befizetésre kerüljön,

– a megajánlott vételár rendelkezésre állását – a bánat-
pénzt meghaladó részben – a pályázónak igazolnia kell.
Igazolásként bankgarancia, illetve ügyvédi letétet igazoló
dokumentum fogadható el, melyet a pályázathoz eredeti
okiratban csatolni kell,

– az ajánlattevõ nyilatkozatát 45 nap ajánlati kötöttsége
vállalásáról,

– az értékesítési tájékoztató pályázó általi átvételt iga-
zoló bizonylat másolatát.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik
2009. február 19-én 9 óra 30 perckor dr. Faragó Zoltánné
közjegyzõ irodájában (Budapest VIII., József krt. 37–39.).
A nyilvános pályázat eredményérõl a felszámoló a bontás
idõpontjában, de legkésõbb attól számított 5 munkanapon
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belül dönt és errõl a pályázatot benyújtókat írásban értesíti.
Több megfelelõ azonos értékû vagy a legjobb ajánlati ártól
10%-on belüli eltéréssel árat ajánlók között nyilvános ár-
tárgyalás megtartására kerül sor, melynek idõpontjáról
és feltételeirõl a felszámoló írásbeli értesítést küld az ér-
dekelteknek és az elõvásárlási jogot gyakorolni kívá-
nó(k)nak is.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.

Az elfogadott ajánlatot tevõ a közölt tartalom szerinti
adásvételi szerzõdést aláírni legkésõbb 2009. február 26-ig
köteles.

A gépjármû tulajdonba, valamint birtokba adására a tel-
jes vételár megfizetése esetén és azzal egyidejûleg – elõze-
tesen egyeztetett idõpontban – kerül sor. A felszámoló ál-
tal elfogadott vételárat a vevõnek legkésõbb 2009. már-
cius 5-ig kell maradéktalanul teljesítenie.

Az elfogadott vételi ajánlatot tevõ – amennyiben aján-
lati kötöttsége alatt ajánlatát visszavonja, illetõleg az adás-
vételi szerzõdést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az
elõírt határidõn belül részben vagy egészben nem fizeti
meg, az általa bánatpénzként letett összeget elveszti. A le-
tét összege az elfogadott ajánlatot tevõ által teljesítendõ
vételárba beszámít.

Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fo-
gadott vételi ajánlatot tevõk bánatpénze a pályázatok elbí-
rálását követõ nyolc (8) napon belül visszautalásra kerül.

A felszámoló felhívja az értékesítésre ajánlott vagyont
érintõen elõvásárlási joggal rendelkezõ jogosultakat arra,
hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános pályázati bontás he-
lyén és idõpontjában jogosultak személyesen vagy képvi-
seleti meghatalmazottjuk útján gyakorolni az elõvásárlási
jogosultság hitelt érdemlõ igazolása mellett, a kialakult
legmagasabb és a felszámoló által elfogadásra alkalmas-
nak ítélt érvényes vételi ajánlattal szemben.

Az elõvásárlási jogot gyakorló a hirdetményben megje-
lölt bánatpénzt a nyertes pályázó helyébe lépésével egy-
idejûleg köteles megfizetni. Az elõvásárlási jogot gyakor-
lóra a hirdetményben jelöltek teljeskörûen vonatkoznak.
Az elõvásárlási jogosult esetleges távollétét, vagy az elõírt
határidõn belül teljesítendõ bánatpénz befizetésének rész-
ben vagy egészben történõ elmulasztását az elõvásárlási
jogról történõ lemondásként értékeljük.

A felszámoló kéri az elõvásárlási jog gyakorlására jogo-
sultakat, hogy amennyiben ezen jogukkal a pályázatbontás
helyén élni kívánnak, úgy azt – technikai okokból – elõze-
tesen, a pályázatbontást megelõzõen két nappal jelezzék.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.

(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)

mint felszámoló a Larus Holding Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 007254]; 2481 Velence, Felszabadulás u. 19–21.)

tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott részvényeit
kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A felszámoló a jelen pályázati eljárásban a Larus Hol-

ding Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ, a 112 000 000 Ft jegy-
zett tõkéjû Harcon Zrt. (Cg.: [01 10 043717]; székhelye:
1036 Budapest, Lajos u. 160–162.), jegyzett tõkéjének
10,71%-át kitevõ, 12 darab, egyenként 1 000 000 Ft névér-
tékû, összesen 12 000 000 Ft össznévértékû részvénycso-
magot kínálja megvásárlásra. A részvénycsomag irányára:
8 000 000 Ft. Ajánlatot a felkínált részvénycsomag egé-
szére lehet tenni.

A részvényekre a részvényest, a társaságot, és a közgyû-
lés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – elõvásár-
lási jog illeti meg.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül
átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény
kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázat érvényességének a feltétele 800 000 Ft bá-
natpénz elõzetes igazolt megfizetése. A bánatpénzt a La-
rus Holding Kft. „f. a.” Szentgál és Vidéke Takarékszövet-
kezetnél vezetett 73600149-10003767 sz. számlaszámára
fizessék meg. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetett-
nek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi
határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati eljárás és
ajánlat érvényességének részletes feltételeit feltételfüzet
állapítja meg, amely a felszámoló székhelyén, munkana-
pokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve
megvásárolható.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy pél-
dányban, magyar nyelven, zárt, a pályázóra való utalás
nélküli, „Larus Holding Kft. f. a. – PÁLYÁZAT” jeligével
feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ út-
ján –

2009. február 13-án 10 és 11 óra között

a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati ajánlato-
kat 2009. február 18-án a benyújtás helyszínén, 10 óra
30 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok az érdeklõdõk, akik bánatpénzt igazol-
tan megfizettek és ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el.

A felszámoló 2009. február 20-án 11 órakor, a felszá-
moló székhelyén eredményhirdetést tart, amelyre az elõ-
vásárlásra jogosultakat meghívja.

Felhívjuk az elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy
elõvásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen kialakult
végleges vételár ismeretében, a pályázókra elõírtakkal
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azonos módon, az eredményhirdetés helyszínén és idõ-
pontjában, írásban tehetik meg.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik több
megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati
ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a
pályázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános
ártárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszá-
molóbiztos [telefon: 06 (1) 321-4210] készséggel áll ren-
delkezésre.

A MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft.

(Cg.: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. 21.) mint a PAPÍRWORLD Papírfeldolgozó és
Gépgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-
zékszáma: [10 09 028511]; 3390 Füzesabony, Szihalmi
út 86.; adószám: [12632699-2-10]) a Heves Megyei Bíró-
ság 3. Fpk. 10-08-000372/5. számú végzésével kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a cég tulajdonában lévõ alábbi
vagyoncsoportokat:

I. Vagyoncsoport
papírgyártó gépek, csomagológépek, egyéb vegyes esz-

közök
Irányár: 8 000 000 Ft.
II. Vagyoncsoport
alapanyag, késztermékek és áruk
Irányár: 3 000 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyoncsoportok pályázati tájé-

koztatója a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ
megjelenését követõen megtekinthetõ, illetve megvásárol-
ható Nagy Mihály felszámolóbiztos 1087 Budapest, Kere-
pesi út 29/B VII. ép. II. 243. sz. alatti irodájában, a
06 (1) 303-9538-as telefonon, vagy a 06 (20) 974-3714-es
mobilszámon történõ elõzetes egyeztetés után.

A vagyoncsoportok külön-külön is megvásárolhatók.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki mindkét vagyoncsoportra
együttes ajánlatot tesz.

A pályázaton való részvétel feltételei:
Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett

irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a pá-
lyázati tájékoztatóban szereplõ számlaszámra. A bánat-
pénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat
esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben

való közzétételétõl (2009. január 29.) számított 15. napig,

1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon 12 óráig
kell leadni Nagy Mihály felszámolóbiztos, 1087 Budapest,
Kerepesi út 29/B VII. ép II. 243. sz. alatti irodájában.

Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: PAPÍRWORLD Kft. „f. a.” PÁ-
LYÁZAT.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhe-
lyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tiszt-
ségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az
ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását. Az ajánlat benyújtásakor igazolni
kell a bánatpénz megfizetését.

A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályáza-
ti leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.

A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól szá-
mított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pá-
lyázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejé-
rõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulaj-
donjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyil-
vános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekel-
teket elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtá-
si határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Nagy Mihály felszá-
molóbiztostól, a 06 (1) 303-9538-as telefonszámon vagy a
06 (20) 974-3714-es mobilszámon egész nap.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (cégjegyzék-
száma: [01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.)
mint az ÜVEGES és Társa Fuvarozási és Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 006412]; 3425 Sály, Le-
gyestanya) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság vagyon-
tárgyát:

– 1 db tehergépkocsi (DAF FJD-262 frsz.-ú, 2000. év-
járatú)

Irányár: 10 000 000 Ft.
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A becsérték általános forgalmi adót nem tartalmaz. Az
eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ
beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a vagyon-
tárgyhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem vállal.

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 (2009. január 29.) számított 15. nap 12 óráig. A pályá-
zati borítékra kérjük ráírni az ÜVEGES és Társa Kft. „f. a.”
pályázat jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ
lejártát 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 „ÜVEGES és Társa Kft. f. a. pályázat” bánat-

pénz közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bá-
natpénzt a felszámoló 10103173-13063000-01001001
számú Budapest Bank Rt.-nél vezetett számlára, a banki
átutalási napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az
legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget
kizáróan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság há-
zipénztárába, 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 a 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 részt vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályá-
zattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Tóth
István felszámolóbiztostól a 06 (46) 321-015-ös telefon-
számon.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

A KELET-HOLDING ZRt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a G.U.M. Gumiabroncs
Újrahasznosító Mûvek Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 734745];
1034 Budapest, Bécsi út 163.; felszámolóbiztos Buga
Tamás Imre) felszámolója

nyilvános pályázat

útján egyben értékesíti az adós gazdálkodó cég alábbi va-
gyoncsoportját:

– Oroszlány, Mindszenty u. 9. sz. alatti (hrsz.: 0325/3.)
telephelyen található gumifeldolgozó üzem. A telek terü-
lete: 1 ha 800 m2, rajta egy 2000 m2-es üzemcsarnok. A te-
lephely külterületen, ipari parkban helyezkedik el. A tevé-
kenység jelenleg szünetel. A technológia használt gumiab-
roncsok újrahasznosítását teszi lehetõvé mechanikus dara-
bolás útján, zárt rendszerben, károsanyag-emisszió kelet-
kezése nélkül. Az üzem részletes alaprajza, specifikációja,
valamint a teljes technológiai leírás a felszámolónál meg-
tekinthetõ.

Irányár: 150 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként

kell befizetni a felszámoló MKB BANK Zrt.-nél vezetett
10300002-10389445-49020021 számú bankszámlájára
„G.U.M. 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.

– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa,
– a felszámoló a megfelelõ, azonos értékû (10%-on be-

lüli eltérés) ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytat.

A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban,

2009. február 17-én 9 óráig,

KELET-HOLDING ZRt., 1539 Budapest, Pf. 692. A borí-
tékra kérjük ráírni: ,,G.U.M. Kft. 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 alapján.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet

kérni Buga Imre felszámolótól a 315-1250-es telefonon
vagy a bugatamas@keletholding.hu e-mail címen.
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A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó

Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072 Budapest,
Dob u. 52.; felszámolóbiztos: Hargitai Attila)

ajánlattételi felhívást

tesz közzé a MEDITERM PLUSSZ Teremelõ, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[04 06 005926]; 5666 Medgyesegyháza, Damjanich
u. 28.) ingatlanának értékesítésére.

Ingatlan adatai:
Medgyesegyháza Külterület 0122/47. hrsz-ú 750 m2 te-

rületû kivett felvásárló telep és üzemi épület.
Az ingatlan mérete 750 m2, melyen egy 278,7 m2 alapte-

rületû hûtõház található, mely felújításra szorul és jelenle-
gi állapotában raktározásra használható. Gépészeti felsze-
reltsége: 4 db TAGA 4568 T típusú telepített hûtõaggre-
gát. Az ingatlan a 0122/45. hrsz.-ú telek megosztásából
jött létre, nincs önálló megközelíthetõsége és közmû-csat-
lakozási lehetõsége. A vízvezeték, az elektromosenergia-
ellátás a szomszédos ingatlanról biztosított.

Irányár: 10 000 000 Ft (tízmillió forint).
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek – 1 000 000 Ft (egymillió forint).
Érdeklõdni lehet Hargitai Attila felszámolóbiztosnál,

vagy Sztefanov-Bola Krisztina ügyintézõnél a 343-5834,
343-5837, 06 (30) 343-5834-es telefonszámokon.

Az ingatlan megtekinthetõ elõzetes telefoni idõ-
pont-egyeztetést követõen.

Az ajánlatok beérkezésének határideje:

2009. február 17. 12 óra.

A pályázaton történõ részvétel feltételei:
– az ajánlatokat feladó nélküli zárt borítékban kell le-

adni ,,MEDITERM PLUSSZ Bt. f. a. ajánlat” megjelölés-
sel 2009. február 17-én 12 óráig a felszámoló 1072 Buda-
pest, Dob u. 52. II. 1. sz. alatti székhelyén, illetve az 1399
Budapest, Pf. 701/65 postacímre küldve;

– nyilatkozat a fizetési feltételekre,
– az ajánlatban a megvásárolni kívánt vagyontárgy áfa-

mentes vételi árának egyértelmû megjelölése, számmal és
betûvel kiírva;

– annak igazolása, hogy a bánatpénz a DR. FELSÕ Kft.
Felszámolások lebonyolítási megnevezésû CITI-
BANK Zrt.-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz.
bankszámlájára a „MEDITERM PLUSSZ Bt. f. a. bánat-
pénz” megjelölésével befizetésre került;

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatát a beadási
határidõtõl számított 90 napig fenntartja;

– a pályázó nevének és azonosító adatainak közlése,
annak igazolását szolgáló okiratok csatolásával (pl.
30 napnál nem régebbi cégmásolat és hiteles aláírási cím-
példány).

Az ajánlatok bontása a pályázatok beérkezését köve-
tõen 5 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében történik
a közjegyzõ irodájában.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével kizárólag az eredményhir-
detés helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.

Az eredményhirdetés 2009. március 3-án 11 órakor a
felszámoló székhelyén (1072 Budapest, Dob u. 52. II. 1.)
lesz.

Több megfelelõ, azonos ajánlatot tevõ között nyilvános
árversenyt tart a felszámoló (legfeljebb 10%-os eltérés
esetén a vételár vonatkozásában) az eredményhirdetés idõ-
pontjában és helyszínén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy az irányár-
nál alacsonyabb összegû ajánlatokat elutasítsa és az eljá-
rást megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

Az EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ

Kft. (Cg.: [01 09 712191]; 1064 Budapest, Rózsa u. 71.; le-
velezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514), a ZEMA 2001
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.”

(Cg.: [20 06 036805]; 8790 Zalaszentgrót, Platán tér 5.
2/6.) a Zala Megyei Bíróság 3. Fpk. 20-07-020243/2. szá-
mú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:

1 db Opel Corsa 1.0 (évjárat: 1998) személygépkocsi.
Irányár: 800 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „ZEMA 2001 Bt. f. a. VÉ-
TELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban szemé-
lyesen vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
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Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen

hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. ja-

nuár 29.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ in-
gósággal kapcsolatos további információ Bollér Katalin
felszámolóbiztostól a 06 (30) 321-8210-es telefonszámon
szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ 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 megelõzõ-
en a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A Decima Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 878016]; 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.)
mint az Industrial Coating Trade Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [16 09 004525]; 5000
Szolnok, Sóház u. 1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság 1. Fpk. 16-08-000365/3. sz. határozatával kiren-
delt felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós Szolnok Körzeti Földhivatal
894/A/12. hrsz. alatti belterületi, Szolnok, Sóház u. 1. fszt.
alatt található 35 m2 nagyságú ingatlanát.

Irányára: nettó 6 500 000 Ft.
Pályázatot az nyújthat be, aki 300 000 Ft pályázati biz-

tosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására meghatáro-
zott határidõn belül a felszámoló Erste Banknál vezetett
11640002-07984101-40000006 sz. letéti számlán elhelye-
zi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vételárba beszá-
mít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamat-
mentesen visszautalásra kerül.

Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter felszámolóbiztossal
[tel.: 06 (46) 508-391].

A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
a következõ címre kérjük eljuttatni: Decima Felszá-
moló Kft. (3501 Miskolc, Pf. 540; „I.C.T. ingatlan pályá-
zat”. A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét,
címét, gazdálkodószervezet esetén a hatályos cégkivona-

tot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
az ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határ-
ideje: jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését

(2009. január 29.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására
a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ je-
lenlétében kerül sor.

A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bár-
mely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vétel-
árat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.

A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos ér-
tékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.: [01 09 726061];
székhelye: 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint a Kõris
Udvarház Ingtlanfejlesztõ és Forgalmazó Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (Cg.: [03 09 110540]; székhelye:
6000 Kecskemét, Bajnok u. 3.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát, csak és kizá-
rólag együttesen.

I. A 35967/0/A/126. hrsz.-ú, 55 m2 területû „diszpo-
nibilis helyiség” megnevezésû önálló társasházi ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 1089 Buda-
pest, Kõris u. 27. fszt. 1. szám alatt helyezkedik el.

Irányár: 13 200 000 Ft (tizenhárommillió-kétszáz-
ezer forint).

II. A 35967/0/A/127. hrsz.-ú, 94 m2 területû „diszpo-
nibilis helyiség” megnevezésû önálló társasházi ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 1089 Buda-
pest, Kõris u. 27. fszt. 2. szám alatt helyezkedik el.

Irányár: 22 800 000 Ft (huszonkétmillió-nyolcszázezer
forint).

III. A 35967/0/A/130. hrsz.-ú 49 m2 területû „diszpo-
nibilis helyiség” megnevezésû önálló társasházi ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 1089 Buda-
pest, Kõris u. 27. fszt. 5. szám alatt helyezkedik el.

Irányár: 12 000 000 Ft (tizenkettõmillió forint).
IV. A 35967/0/A/55. hrsz.-ú „teremgarázs” megnevezé-

sû, 73 m2 területû önálló társasházi ingatlan 73/100 tulaj-
doni hányada, amely természetben 1089 Budapest, Kõris
u. 25. fszt. 1. szám alatt helyezkedik el. A mindenkori tu-
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lajdonos két gépkocsibeálló birtoklására és használatára
jogosult.

Irányár: 5 400 000 Ft (ötmillió-négyszázezer forint).
V. A 35965/0/A/65. hrsz.-ú „teremgarázs” megnevezé-

sû, 74 m2 területû önálló társasházi ingatlan 292/400 tulaj-
doni hányada, amely természetben 1089 Budapest, Kõris
u. 25. fszt. 11. szám alatt helyezkedik el. A mindenkori tu-
lajdonos két gépkocsibeálló birtoklására és használatára
jogosult.

Irányár: 5 400 000 Ft (ötmillió-négyszázezer forint).
VI. A társasház területén, az I–III. jelzésû fenti önálló

ingatlanok mellett kialakításra került 8 db szabadtéri sze-
mélygépkocsi-parkolóhely használati jogosultsága a tár-
sasházi alapító okiratban foglaltaknak figyelembevé-
telével.

Irányár: 2 200 000 Ft + áfa (kettõmillió-kettõszázezer
forint + áfa).

A vagyoncsoport (I–VI.) együttes irányára:
61 000 000 Ft (hatvanegymillió forint).

A fenti irányárak áfát nem tartalmaznak.
Ajánlatot, csak és kizárólag együttesen lehet tenni a fen-

tiekben nevesített vagyoncsoportra.
Az ingatlanokra az eladó a jogszabályokban elõírt jótál-

lási kötelezettséget és szavatossági felelõsséget nem
vállal.

A fentiekben szereplõ, I–II–III. jelölésû helyiségek egy-
be vannak nyitva, összefüggõ egységet alkotnak, s a ben-
nük lévõ beépített berendezések, felszerelések viszont
nem képezik az adásvétel tárgyát, illetve az adós cég tulaj-
donát. A beépített eszközöket a tulajdonos cég vagy elszál-
lítja, vagy pedig a vevõ külön ügylet keretében megvásá-
rolja azokat a tulajdonostól.

Az ingatlanokat jelenleg egy gazdasági társaság birto-
kolja, álláspontunk szerint rosszhiszemûen, jogcím nélkül.
A vevõ feladata az adásvételi szerzõdés teljesedését köve-
tõen a tulajdonvédelmi eljárás teljes körû lebonyolítása a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása,
– nyilatkozat arról, hogy a pályáztató ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– a pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és

elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott vételárat, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában az adott vagyonra vonatkozó
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat ki-
írásáról döntsön. A legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében
foglaltaknak a figyelembevételével a felszámoló.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt bo-
rítékban ,,KÕRIS” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2009. február 16-án (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2009. február 18-án (szerda)
10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszá-
moló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Katona József felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kap-
csolódó dokumentáció helyszíni megtekintését bizto-
sítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.: [01 09 726061];
1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint a LALAPRINT
Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [03 09 109244]; 6000 Kecskemét, Szabad-
ság tér 1/A) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát:
Nyomdaipari gépek, berendezések, készletek és irodai

eszközök.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában az adott vagyonra vonatkozó
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat ki-
írásáról döntsön.

A legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvá-
nos ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó
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1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak-
nak a figyelembevételével a felszámoló.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,LALAPRINT” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2009. február 16. (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2009. február 18-án (szerda)
8 óra 30 perces kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a
felszámoló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Glied Zoltán felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kap-
csolódó dokumentáció helyszíni megtekintését bizto-
sítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.: [01 09 726061];
1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint a MIZSE-TOJÁS
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (Cg.: [03 09 111785]; 6055 Felsõlajos, Fõ út 8.) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
Staalkat pneumatikus tojásfogadó-átrakó egység, ECM

1800 tojásosztályozó, -válogató, szimpla és dupla cso-
magolóegység. A nagyteljesítményû tojásosztályozó és
-csomagoló gépsor tartozékokkal, tartalékalkatrészekkel
együtt eladó.

Irányár: 20 000 000 Ft + áfa (húszmillió forint + áfa).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és

elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában az adott vagyonra vonatkozó
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat ki-
írásáról döntsön.

A legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvá-
nos ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó
1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak-
nak a figyelembevételével a felszámoló.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt bo-
rítékban ,,MIZSE” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2009. február 16-án (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2009. február 18-án (szerda)
9 óra 30 perces kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a
felszámoló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Deák Rókus felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kap-
csolódó dokumentáció helyszíni megtekintését bizto-
sítjuk.

A FACTOR Kft.(Cg.: [01 09 269929]; székhelye: 1031
Budapest, Kazal u. 65.) mint a KORÁN Lakásfelszere-
lési Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 009334]; székhelye: 9421
Fertõrákos, Pataki I. út 2.) Filip György felszámolóbiz-
tosaként

pályázati

úton ismételten meghirdetem az adós szervezet maradék
árukészletét: függönyöket, dekorszöveteket, bútorszöve-
tet, mûpadlót, tapétát, fürdõszobai cikkeket, ülõ- és dísz-
párnákat, ágytakarókat, terítõket, szõnyegeket, viaszos
vásznat.

Irányár: 2 000 000 Ft.
Az árukészlet csak egy csomagban történõ megvétele

lehetséges. Az árukészletrõl készült leltár a felszámoló iro-
dájában megtekinthetõ.
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Az értékesítésnél a 2007. évi CXXVII. Általános forgal-
mi adóról szóló tv. 142. § (1) bekezdés g) pontjában foglal-
tak az irányadóak.

Részvételi feltételek:
– a megjelölt irányár 10%-nak bánatpénzként történõ

befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett – elkü-
lönített – bankszámlaszámára: 10300002-20362559-
70073285, FACTOR Kft. nevére, hivatkozással a KO-
RÁN Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásának határidejéig be-
érkezõen és ennek igazolása a pályázati anyagban,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a vevõ nevét, címét,
gazdasági társaság esetén cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult(ak) aláírási címpéldányát,

– a pályázatnak tartalmaznia kell egyértelmûen a vétel-
ár összegét, a fizetési módjának és határidejének határo-
zott megjelölését,

– egyúttal nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a
benyújtási határidõtõl számított 90 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban ,,KORÁN Kft. f. a. PÁ-
LYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen, vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Budapest,
XIV., Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postacímére: 1576
Budapest, Pf. 52.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben

történõ megjelenést (2009. január 29.) követõ 15. nap

15 óráig beérkezõen.

Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi el-
ismervényt ad ki.

A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

A felszámoló a közel azonos pályázatokat benyújtók
között nyilvános ártárgyalást folytat a Cstv. 49/A. § (4) be-
kezdés szerint.

A felszámoló a jelen pályázati felhívásban elõírtaknak
nem megfelelõen benyújtott ajánlatokat érvénytelennek
nyílvánítja.

A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilváníthatja.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.

A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül fel-
számításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának ha-
táridejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosult-
ságuk igazolásával együtt.

Információ: Hegegy Annamária felszámolótól kapható
a 252-3576-os telefonszámon.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság által bejegyzett
Barco Orthogon GmbH Magyarországi Kereskedelmi
Képviseletének (Cg.: [01 12 073563]; székhelye: 1191 Bu-
dapest, Fõ u. 19. fszt. 1.) alapítója, a Barco Orthogon GmbH
(székhely: DF-28207 Bremen, Hastedter Osterdeich 222.,
nyilvántartási szám: HRB 23374 HB) 2008. július 29-én el-
határozta a Kereskedelmi Képviselet megszüntetését.

A megszüntetést elrendelõ alapítói határozat kelte:
2008. július 29.

A képviseletre jogosult: Szalontai Andrea (1191 Buda-
pest, Fõ u. 19. fszt. 1.).

Felhívjuk a hitelezõket, hogy követeléseiket a Cégköz-
lönyben való közzétételtõl (2009. január 29.) számított
harminc napon belül a kereskedelmi képviseletnél jelent-
sék be.

A polgári és kereskedelmi ügyekre nézve a bírósági jog-
hatósággal és a bírósági határozatok végrehajtásával, vala-
mint a köztartozások behajtásával kapcsolatos kérdéseket
az európai közösségi jogi szabályozás rendezi, ily módon
az esetleges ki nem elégített követelések az alapítóval
szemben indított eljárásban érvényesíthetõk.

Az AMPCO METAL S.A. Magyarországi Kereske-
delmi Képviselete (Cg.: [01 12 073798]; székhelye: 1029
Budapest, Zsolt fejedelem útja 100.) alapítója elhatározta a
képviselet megszüntetését.

A megszüntetés elhatározását elrendelõ alapítói határo-
zat kelte: 2008. október 31.

A megszûnés idõpontja: 2008. október 31.
A kereskedelmi képviselet vezetõ tisztségviselõje:

Heinz Karl Zubler, külföldi lakása, illetve tartózkodási
helye: Svájc, CH 8953 Dietikon, Hofackerstrasse 8.

Kézbesítési megbízottja: Journal Pénzügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 368398];
székhelye: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem útja 100.).

Az AMPCO METAL S.A. Magyarországi Kereskedel-
mi Képviseletének vezetõ tisztségviselõje felhívja a keres-
kedelmi képviselet hitelezõit, hogy a kereskedelmi képvi-
selettel szemben fennálló követeléseiket jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. január 29.) szá-
mított 30 napon belül jelentsék be a kereskedelmi képvise-
let vezetõjének.
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A Marsh Pénzügyi Szolgáltató Központ, a Marsh
Corporate Services Limited Magyarországi Fióktelepe
(Cg.: [01 17 000392]; székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi
út 70. fióktelep) a külföldi székhelyû vállalkozások ma-
gyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseletérõl
szóló 1997. évi CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdésének
b) pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve közzéte-
szi, hogy az alapító 2008. december 10-én a fióktelep jog-

utód nélküli megszüntetését határozta el 2008. december
31-i hatállyal.

A fióktelep felhívja a hitelezõit, hogy követeléseiket je-
len hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésétõl
(2009. január 29.) számított harminc (30) napon belül je-
lentsék be a fióktelepnek. A fióktelep hitelezõi a ki nem
elégített követeléseiket az alapítóval szemben a vonatkozó
európai közösségi szabályozás szerint érvényesíthetik.
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Bélyegzõ és számlatömb érvénytelenítése

A Zombori Autóház Kft. Opel–Chevrolet logóval ellátott 3-as sorszámú bélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

A bélyegzõ érvénytelenítésének idõpontja: 2008. december 12.

A Kazinc-Épker Kft. következõ sorszámú számlái (AJ7L–A058003, AJ7L–A058015, AJ7L–A058016,
AJ7L–A058017, AJ7L–A058018, AJ7L–A058019, AJ7L–A058020) elvesztek, ezért 2008. november 4-tõl érvénytele-
nek.

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTÕI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Markovits Zsolt igazságügyi szakértõ (született: Pápa, 1962. február 26., anyja neve: Varjas Erzsébet) 4121 számú
igazolványát eltulajdonították.

Az igazolvány érvénytelen.

ZOMBORI AUTÓHÁZ
KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Adószám: 10986318-2-13

Nagykõrös, Ceglédi út 21/C
Telefon: 53/354-833
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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

HU ISSN 1418–0588
09.0244 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év
Bûnügyi Szemle 12 600 Ft/év
L'udové noviny 7 308 Ft/év
Neue Zeitung 7 056 Ft/év
Pénzügyi Szemle 23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 141 696 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 207 936 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 472 890 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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