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

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

157/2008. (XII. 5.) FVM
ren de le te

a Ma gyar Élel mi szer könyv nem ze ti ter mék le írá so kat
tar tal ma zó kö te le zõ elõ írá sa i ról szó ló 

57/2004. (IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl szó ló
2008. évi XLVI. tör vény 76. §-a (2) be kez dé sé nek 5. pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának c) és f) pont -
já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

A Ma gyar Élel mi szer könyv nem ze ti ter mék le írá so kat
tar tal ma zó kö te le zõ elõ írá sa i ról szó ló 57/2004. (IV. 24.)
FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. §-ának (2) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mel lék let ben fel so rolt elõ írá so kat a Ma gyar Köz -
tár sa ság ban elõ ál lí tott, il let ve for ga lom ba ho zott élel mi -
sze rek re kell al kal maz ni.”

2. §

Az R. Mel lék le té nek 1. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Sor -
szám

Ma gyar
Élel mi szer köny v

e lõ írás jele

Ma gyar
Élel mi szer könyv

elõ írás címe

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„1. 1-3/13-1 Hús ké szít mé nyek
(2. ki adás)

2008. de cem ber 15.”

3. §

(1) Ez a ren de let 2008. de cem ber 15-én lép ha tály ba, és
az azt kö ve tõ na pon a ha tá lyát vesz ti.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt jog sze rû en for ga -
lom ba ho zott, de e ren de let elõ írá sa i nak nem meg fe le lõ
ter mé kek to vább ra is for ga lom ban tart ha tó ak.

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

Füg ge lék 
a 157/2008. (XII. 5.) FVM ren de let hez

MA GYAR ÉLEL MI SZER KÖNYV

1-3/13-1 szá mú elõ írás

Hús ké szít mé nyek
2. ki adás, 2008.

1. §

(1) Ez az elõ írás a 3. § 4. pont sze rin ti hús ké szít mé nyek -
re vo nat ko zik, cél ja a fo gyasz tók, a gaz da sá gi sze rep lõk és 
a pi a ci ver seny tisz ta sá gá nak vé del me.

(2) Az elõ írás ban meg ha tá ro zott hús ké szít mény meg ne -
ve zé sek a Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho zott ter mé kek
ese té ben csak ak kor hasz nál ha tók, ha meg fe lel nek az elõ -
írás ban rög zí tett kö ve tel mé nyek nek.

(3) Az eb ben az elõ írás ban meg ha tá ro zott tech ni kai jel -
le gû elõ írá sok nak nem kell meg fe lel nie azon ter mé kek -
nek, ame lye ket az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban
vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for ga -
lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló meg ál -
la po dás ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, 
az ott irány adó elõ írá sok nak meg fe le lõ en, fel té ve, hogy az
irány adó elõ írá sok a fo gyasz tók vé del me vo nat ko zá sá ban
az ezen elõ írás ban meg ha tá ro zot tal egyen ér té kû vé del met
nyúj ta nak.

2. §

(1) A hús ké szít mé nyek elõ ál lí tá sá hoz, a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok nak, aján lá sok nak, ezek hi á nyá ban a szo ká sos jó 
üze mi, ke res ke del mi gya kor lat nak meg fe le lõ mi nõ sé gû
össze te võk hasz nál ha tók fel.

(2) A hús ké szít mé nyek cso ma go lá sá ra csak a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok nak meg fe le lõ cso ma go ló anyag és vé dõ -
gáz hasz nál ha tó fel.

(3) A hús ké szít mé nyek tá ro lá sát, szál lí tá sát a vo nat ko zó 
jog sza bá lyok nak, aján lá sok nak, ezek hi á nyá ban a szo ká -
sos jó gya kor lat nak meg fe le lõ en kell vé gez ni.

3. §

Ezen elõ írás vo nat ko zá sá ban:

1. Hús
Az em lõs ál la tok és ma dár fa jok (szár nya sok) em be ri fo -

gyasz tás ra al kal mas nak mi nõ sí tett, ter mé sze tes al ko tó ré -
szü ket ké pe zõ, vagy hoz zá juk kö tõ dõ váz izom za ta [a re -
kesz izom és a rá gó izom a váz izom hoz tar to zik, míg a szív,
a nyelv, a fe jen lévõ iz mok (a rá gó iz mok ki vé te lé vel), a
láb ízületek iz mai és a fa rok nem), ha az összes zsír vagy

20816 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/172. szám



kö tõ szö vet-ál lo mány nem ha lad ja meg az aláb bi ér té ke ket, 
és ha a hús va la mely más élel mi szer össze te võ jét ké pe zi.

A hús ki fe je zés sel je lölt össze te võ ma xi má lis zsír és kö -
tõ szö vet tar tal ma a kö vet ke zõ:

Faj Zsír % Kö tõ szö vet %*

Em lõ sök (a ser tés és a nyúl
ki vé te lé vel), va la mint olyan fa jok
ke ve ré kei, ame lyek ben az em lõ sök
húsa van na gyobb mennyi ség ben 25 25

Ser tés 30 25

Szár nya sok és nyúl 15 10

* A kö tõ szö vet-tar ta lom a kol la gén- és a hús fe hér je-tar ta lom há nya do sá -
nak száz szo ro sa. A kol la gén-tar ta lom a hid ro xip ro lin-tar ta lom nyolc szo ro sa.

A cson tok ról me cha ni ku san le fej tett hús (MSM) ezen
vo nat ko zás ban nem mi nõ sül hús nak.

2. Gépi cson to zá sú hús

Olyan ter mék, ame lyet fo gyasz tás ra fel té tel nél kül al -
kal mas nak mi nõ sí tett ba rom fi ból, vá gó ál lat ból vagy ezek
ré sze i rõl me cha ni kai esz kö zök kel úgy nyer nek, hogy az
izom szer ke zet nem sé rül vagy mó do sul, a da rált hú sé ra jel -
lem zõ ma rad. Szem cse mé re te mi ni mum 3 mm.

3. Cson tok ról me cha ni ku san le fej tett hús (MSM)

Olyan ter mék, ame lyet a cson to zást kö ve tõ en a friss, hú -
sos cson tok ról vagy a bon tott ba rom fi ról me cha ni kai esz -
kö zök kel úgy nyer nek, hogy az izom szer ke zet sé rül, vagy
mó do sul. 

4. Hús ké szít mény

Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek kü lön le ges hi gi é ni ai sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló, az Eu ró pai Par la ment és
a Ta nács 853/2004/EK ren de le te I. mel lék le té nek 7.1. sze -
rint.

5. Hús pép

Kü lön bö zõ hús ré szek fi nom ra ap rí tott for má ja, amely a
hús ké szít mé nyek kö tõ anya gá ul szol gál.

6.  Pá co lás

a) Ha gyo má nyos pá co lás 

A hús ké szít ményt tar tó sí tás, íz- és szín ki ala kí tás cél já -
ból nit ri te ket és/vagy nit rá to kat, kony ha sót és más össze te -
võ ket tar tal ma zó ol dat ba me rí tik, vagy fe lü le tü ket ezen
anya gok ke ve ré ké vel be dör zsö lik és pác érett sé gig ér le lik.

b) Gyors pá co lás 

A hús ké szít mény egyes alap anya ga i ba íz- és szín ki ala -
kí tás cél já ból nit ri te ket, nit rá to kat, kony ha sót és más
össze te võ ket tar tal ma zó pác le vet in jek tál nak és/vagy vá -
ku um alatt vagy anél kül a szö ve ti ré szek be jut tat nak.

7.  Füs tö lés és a füs tölt íz ki ala kí tá sa

a) Ha gyo má nyos füs tö lés

Olyan mû ve let, amely nek cél ja ke mény fa köz vet len el -
ége té sé bõl szár ma zó füst ben a hús ké szít mé nyek füs tölt
ízé nek ki ala kí tá sa és az el tart ha tó ság nö ve lé se, a ter mék
jel le gé nek meg fe le lõ en hi deg vagy me leg füst tel.

b) Füs tö lés

Olyan mû ve let, mely ben a vo nat ko zó ren del ke zé sek nek 
meg fe le lõ füst aro mát a hús ké szít mény fe lü le té re vi szik
(be me rí tés, per me te zés, por lasz tás stb.), majd meg fe le lõ
hõ mér sék let és idõ tar tam al kal ma zá sá val a fe lü let re rá szá -
rít ják.

c) Füst íze sí tés

Olyan mû ve let, mely ben a vo nat ko zó ren del ke zé sek nek 
meg fe le lõ füst aro mát a hús ké szít mény be jut tat ják (be ke -
ve rés, in jek tá lás stb.).

8.  Ap rí tás: Olyan, a hús ké szít mény össze te võ i tõl és jel -
le gé tõl füg gõ mû ve let, mely nek cél ja a hús ké szít mény
szem csé i nek mé ret be ál lí tá sa.

9. Ér le lés 

a) Ha gyo má nyos ér le lés

A hús ké szít mé nyek meg fe le lõ ké mi ai össze té te lét és íz -
anya ga it ki ala kí tó – ér le lés gyor sí tó nél kül, el sõ sor ban a
szá rí tás hoz kap cso ló dó – víz ak ti vi tás csök ken tés sel járó
tech no ló gi ai fo lya ma tok összes sé ge.

b) Gyors ér le lés 

Olyan mik ro bi o ló gi ai (star ter kul tú ra) vagy ké mi ai ere -
de tû anya gok al kal ma zá sa, ame lyek elõ se gí tik a hús ké szít -
mé nyek sza bá lyo zott, a ha gyo má nyos nál gyor sabb ér le lé -
sét.

10. Ér le lés sza bá lyo zók: Olyan mik ro bi o ló gi ai (star ter -
kul tú ra) vagy ké mi ai ere de tû anya gok, ame lyek elõ se gí tik
a hús ké szít mé nyek sza bá lyo zott, a ha gyo má nyos nál gyor -
sabb ér le lé sét.

11. Fa gyasz tás: Olyan mû ve let, mely nek so rán a ter mék
min den pont já nak hõ mér sék le te –12 °C vagy an nál ki sebb
lesz.

12. Töl tés: Olyan mû ve let, mely nek so rán kü lön bö zõ
be ren de zé sek kel a hús ké szít mény meg fe le lõ for má já -
nak/adag já nak ki ala kí tá sá ra ter mé sze tes vagy mes ter sé ges 
bu rok ba, for má ba jut tat ják a meg fe le lõ en elõ ké szí tett
össze te võ ket.

13. Hõ ke ze lés: A hús ké szít mé nyek leg el ter jed tebb tar -
tó sí tá si mód ja, amely egy út tal ál lo mány ki ala kí tás ra és
szín sta bi li zá lás ra is szol gál. A hõ köz lõ kö zeg víz, víz gõz
(fõ zés) vagy le ve gõ, zsi ra dék (sü tés).
 

14. Már tó massza, vé dõ film: A hús ké szít mé nyek fe lü le -
té nek egyen le tes be vo ná sá ra al kal ma zott anyag (pl. fû szer, 
vi asz, egyéb fo gyaszt ha tó vagy nem fo gyaszt ha tó be vo -
nat).

15. Ne mes pe nész be vo nat: A hús ké szít mé nyek meg fe -
le lõ pá ra tar tal mú tér ben ne mes pe nész spó rák kal teli le ve -
gõ se gít sé gé vel tör té nõ fe lü let ke ze lé se so rán ke let ke zõ be -
vo nat.

16. Lán go lás: A hús ké szít mény fe lü le té nek nyílt láng -
gal való ke ze lé se, vagy for ró füs tö lé se.
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17. Só zás: A hús ké szít mény, vagy össze te või tartósí -
tási, ál lo mány- és íz ki ala kí tá si mód ja, mely le het szá raz és
ned ves.

a) Szá raz só zás 

A hús és/vagy sza lon na össze te võk só zó edény ben, fi -
nom ét ke zé si só val való be hin té se, be dör zsö lé se.

b) Ned ves só zás 

A fél kész hús ké szít mény vagy össze te või meg ha tá ro -
zott idõ tar tam ra só ol dat ba való he lye zé se.

18. Szá rí tás: El sõ sor ban só zás sal kom bi nált tar tó sí tá si
mód, mely nek so rán a sza bá lyo zott hõ mér sék le tû és pá ra -
tar tal mú le ve gõ ben a hús ké szít mény tö me ge és tér fo ga ta
csök ken.

4. §

A hús ké szít mé nyek je lö lé sé nél a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok mel lett az aláb bi a kat kell fi gye lem be ven ni:

(1) A füs tölt ter mé kek meg ne ve zé sé ben a „ha gyo má -
nyo san füs tölt”, „füs tölt” vagy „füst ízû” ki fe je zé sek kel
kell utal ni a füs tölt íz el éré sé nek mód já ra a 3. § 7. pont nak
meg fe le lõ en. A füs tö lés re vagy a füs tölt ízre nem kell utal -
ni azon ter mé kek ese té ben, ame lyek jel le gé hez tar to zik a
füs tö lés (pl. sza lá mi, ter mé sze tes bél be töl tött kol bá szok,
ter mé sze tes bél be töl tött virs lik).

(2) A pá colt és/vagy ér lelt ter mé kek nél a „pá colt”
és/vagy „ér lelt”, il let ve a „ha gyo má nyo san ér lelt” és/vagy
„ha gyo má nyo san pá colt” sza vak kal kell a meg ne ve zés ben 
vagy ah hoz kap cso ló dó an utal ni.

(3) A ter mék ne vé ben az adott ál lat neve (pl. ser tés, mar -
ha, bor jú, puly ka stb.) ak kor tün tet he tõ fel, ha a ter mék
hús tar tal má nak leg alább 70%-a az adott ál lat faj tá ból szár -
ma zik. Ve gyes ba rom fi hús 70%-os fel hasz ná lá sa ese tén a
ter mék neve a „ba rom fi” jel zõt vi sel he ti. 

(4) A kü lön jog sza bály ban sze rep lõ õs ho nos ál la tok ból
ké szült ter mék meg ne ve zé sé ben ak kor sze re pel het az
adott ál lat faj ta neve, ha a ter mék hús tar tal má nak leg alább
70%-a az adott ál lat faj tá ból szár ma zik.

(5) A ter mé kek 3. § (1) be kez dés sze rin ti hús tar tal mát
– az élel mi szer-össze te võk mennyi sé gi je lö lé si sza bá lya i -
nak meg fe le lõ en a hús saj tok, a hur kák, a ken he tõ hús ké -
szít mé nyek, a pás té to mok és a sza lon na fé lék ki vé te lé vel –
az össze te võk fel so ro lá sá nál meg kell adni.

Ha a hús össze te võ zsír, il let ve kö tõ szö vet tar tal ma a 3. § 
1. pont já ban meg adott ma xi má lis ér té ke ket túl lé pi, de a
hús de fi ní ció töb bi fel té te le tel je sül, ak kor az össze te võk
mennyi sé gi je lö lé se szem pont já ból a hús tar ta lom a túl lé -
pés mér té ké vel csök ken. A je lö lé sen egy ide jû leg fel kell
tün tet ni a zsír, il let ve kö tõ szö vet össze te võt is.

(6) Az össze te võk kö zött a füst ízt adó össze te võt
mennyi ség nél kül kell fel tün tet ni, amit a 3. § 7. pont nak
meg fe le lõ en, a „füst” vagy „füst aro ma” ki fe je zé sek kel
kell meg ad ni.

(7) A meg ne ve zés ben „má jas” szót vi se lõ ter mék nek
leg alább 12% (m/m) má jat kell tar tal maz nia.

5. §

A mel lék let ben sza bá lyo zott hús ké szít mé nyek je lö lé sé -
nél az ott elõ ír tak, a 4. § és a vo nat ko zó jog sza bá lyok mel -
lett a kö vet ke zõ ket kell fi gye lem be ven ni:

(1) A ter mé kek adott meg ne ve zé se meg kü lön böz te tõ
jel zõ vel vagy ki egé szí tés sel lát ha tó el.

(2) A pá ri zsi, a kri no lin, a virs li, a Zala fel vá gott, a nyá ri
tu ris ta fel vá gott és a cse me ge deb re ce ni meg ne ve zé sé ben
al kal maz ha tó az ext ra, a prí ma, az ere de ti, a kü lön le ges,
vagy más egyéb, a ki vá ló ság ra uta ló jel zõ, ha

a) a ter mé kek hús tar tal ma a kész ter mék re vo nat koz tat -
va leg alább 1,3-szo ro sa a meg kü lön böz te tõ jel zõ nél kü li
ter mék nek, és

b) a ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz csak hús ere de tû fe hér jét
hasz nál nak.

(3) A ter mé kek hez a le írá sok ban meg adott össze te võ -
kön túl más, nem hús ipa ri ere de tû össze te võ (pl. zöld ség,
gyü mölcs, tej ter mék) is fel hasz nál ha tó. Erre a meg ne ve zés 
jel zõ je ként (pl. saj tos pá ri zsi) egy ér tel mû en utal ni kell. Ez
eset ben a mel lék let ben meg adott mi nõ sé gi jel lem zõk a ter -
mék meg ne ve zés ben sze rep lõ össze te võk nél kü li rész re
vo nat koz nak. 

(4) A ter mé ke ket a meg ha tá ro zott át mé rõ jû nél leg fel -
jebb 40%-kal el té rõ át mé rõ jû bél be is le het töl te ni.

6. §

Az egyes hús ké szít mé nyek rész le tes elõ írá sa it – a meg -
ha tá ro zó össze te võ it, tech no ló gi át, mi nõ sé gi jel lem zõ it és
spe ci á lis je lö lé si ele me it – a mel lék let tar tal maz za.

7. §

A je len elõ írás ból ere dõ új je lö lé si ren del ke zé sek nek
nem meg fe le lõ je lö lé sû ter mé kek a ha tály ba lé pés tõl szá -
mí tott 18 hó na pig elõ ál lít ha tó ak, és az ad dig elõ ál lí tott ter -
mé kek ezt az idõ pon tot kö ve tõ en is for ga lom ba hoz ha -
tóak. 
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Mel lék let az 1-3/13-1. szá mú elõ írás hoz

I. RÉSZ TERMÉKCSOPORTOK

1. Sonkák

A ter mék cso port az al kal ma zott el já rá sok sze rint há rom
al cso port ra oszt ha tó.

1.1. Nyers son kák

A ter mék faj tá ra jel lem zõ mó don da ra bolt vagy da ra bo -
lat lan, bõ rõs vagy bõr nél kü li, cson tos vagy csont és porc
nél kü li ser tés comb vagy la poc ka vagy bõr nél kü li mar ha -
comb vagy la poc ka, vagy vad ha son ló test tá ja i ból pá co lás -
sal elõ ál lí tott ter mé kek. Tar tó sí tá su kat füs tö lés sel és/vagy
szá rí tás sal vég zik.

1.1.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 7,0% (m/m)
b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak: A ter mék faj tá já ra jel lem zõ, tet sze tõs kül sõ meg -

je le né sû. Meg fe le lõ en for má zott, bõr nél kü li vagy bõr rel
és sza lon na ré teg gel fe dett. Bõ rös ké szít mény ese tén a sza -
lon na ré teg 2 cm-nél vé ko nyabb. Ne le gyen vér alá fu tá sos,
a bõ rös ré szen  rosszul szõr te le ní tett.

Ál lo mány: Ne le gyen be szá radt, túl ke mény. A ter mék
ne le gyen nyo más nél kül le vet en ge dõ.

Szín, íz, il lat: A ter mék faj tá ra jel lem zõ szín, a sza lon nás 
rész a fe lü le tén vi lá gos sár gás bar na szí nû. åzé ben, il la tá ban 
a só és füs tölt ter mék nél a füst ér zõ dik.

1.1.2. Je lö lés
Meg ne ve zés:
Nyers son ka.
A test táj ra utal ni le het.
Az elõ ké szí tés mód já ra a da ra bolt vagy kö tö zött sza vak

hasz ná la tá val utal ni kell.  
A csak szá rí tás sal ké szült ter mé kek nél a füs tö lés hi á -

nyá ra utal ni kell pl. nyers szá rí tott, ér lelt son ka.
A vá gó ál lat faj tá ját a ser tés ki vé te lé vel je löl ni kell.

Egyéb je lö lés:
Fel kell tün tet ni, hogy a ter mék nyer sen és/vagy hõ ke -

zel ve (fõz ve, süt ve) fo gyasz tan dó.

1.2. Hõ ke zelt son kák

A ter mék faj tá ra jel lem zõ mó don da ra bolt, bõ rõs vagy
bõr nél kü li, csont és porc nél kü li ser tés comb vagy la poc -
ka; vagy bõr nél kü li mar ha comb vagy la poc ka; vagy vad
ha son ló test tá ja i ból; vagy ba rom fi mell bõl vagy comb ból
elõ ál lí tott sült, vagy fõtt, vagy füs tölt, fõtt hús ké szít mé -
nyek.

1.2.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 4,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak: A ter mék faj tá já ra jel lem zõ, tet sze tõs kül sõ meg -

je le né sû. Meg fe le lõ en for má zott, bõr nél kü li vagy bõr rel
és sza lon na ré teg gel fe dett. Bõ rös ké szít mény ese tén a sza -
lon na ré teg 2 cm-nél vé ko nyabb. Ne le gyen vér alá fu tá sos,
a bõ rös ré szen  rosszul szõr te le ní tett.

Ál lo mány: Ne le gyen be szá radt, túl ke mény. A ter mék
ne le gyen nyo más nél kül le vet en ge dõ.

Szín, íz, il lat: A ter mék faj tá ra jel lem zõ szín, sült, fõtt
vagy fõtt-füs tölt il lat és íz.

1.2.2. Meg ne ve zés
Fõtt son ka vagy sült son ka.
A test táj ra utal ni le het.
Az elõ ké szí tés mód já ra a da ra bolt vagy kö tö zött sza vak

hasz ná la tá val utal ni kell.  
A vá gó ál lat faj tá ját a ser tés ki vé te lé vel je löl ni kell.

1.3. For má ban vagy bél ben hõ ke zelt son kák 

Kü lön bö zõ át mé rõ jû bél be vagy for má ba töl tött ké szít -
mé nyek. Hús pép be ágya zott, leg alább 15 mm-es egy be -
füg gõ pá colt hús mo za i ko kat tar tal ma zó, fõ zés sel vagy füs -
tö lés utá ni fõ zés sel vagy sü tés sel ké szült ter mé kek. A hús -
mo za ik pá colt ín nél kü li mar ha hús, és/vagy ín ta la ní tott és
zsír ta la ní tott ba rom fi hús és/vagy ín és kö tõ szö ve ti hár tya
nél kü li ser tés hús le het. A hús tar ta lom a kész ter mék re vo -
nat koz tat va leg alább 55%.

1.3.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Fe hér je tar ta lom leg alább 15,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 77,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 9,0% (m/m)
 a sza lon ná val fe dett 
 és csü lök son ka 
 ter mék nél leg fel jebb 15,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 3,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
A ter mék tet sze tõs kül sõ meg je le né sû, jel le gé nek meg -

fe le lõ szí nû, il la tú, ál lo má nyú.
Ál lo má nya ne le gyen túl puha,  túl ke mény, gyen gén

fõtt vagy rá gós.
A cso ma golt ter mék ne le gyen sé rült, szennye zett vagy

zsír ki vá lá sos.

1.3.2. Meg ne ve zés
Son ka
A vá gó ál lat faj tá ját a ser tés ki vé te lé vel je löl ni kell.
A meg ne ve zés ben a son ka szó hasz nál ha tó csü lök hús

fel hasz ná lá sa ese tén is.

2. Szalámik

Kü lön bö zõ (leg alább 40 mm) át mé rõ jû, ter mé sze tes
vagy mes ter sé ges bur ko lat ba töl tött ké szít mé nyek, ame -
lyek ne mes pe nésszel vagy egyéb anyag gal be von tak (pl.
már tó masszá ba már tot tak, po ro zot tak) vagy be vo nat nél -
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kü li ek, szá rí tá sos ér le lés sel vagy gyor sí tott szá rí tá sos ér le -
lés sel, ser tés és/vagy ba rom fi, és/vagy mar ha és/vagy
egyéb vá gó ál la tok hú sá ból és gyár tá si sza lon na alap -
anyag ból és/vagy mar ha faggyú ból ké szül nek, jel leg- és íz -
ki ala kí tó anya gok fel hasz ná lá sá val.

Met szés lap juk kü lön bö zõ ap rí tott sá gú, egyen le te sen el -
ke vert leg alább 2 mm-es hús- és sza lon na/vagy faggyú
mo za i kok ból, ese ten ként dur ván õrölt fû szer szem csék bõl
áll. Tar tó sí tá su kat füs tö lés sel és/vagy szá rí tá sos ér le lés sel
vég zik, hõ ke ze lést nem kap nak.

A ter mék cso port az al kal ma zott ér le lé si el já rás sze rint
két al cso port ra oszt ha tó.

2.1. Ha gyo má nyos szá rí tá sos ér le lés sel ké szült pe né -
szes vagy pe nész men tes sza lá mik

2.1.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Víz-fe hér je há nya dos leg fel jebb 1,5
Hús fe hér je-tar ta lom leg alább 18,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 5,0% (m/m)
Víz ak ti vi tás (aw) leg fel jebb 0,91

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
A ter mék le gyen tet sze tõs meg je le né sû, vá gás érett. Pe -

né szes vagy be vont ter mék ese tén egyen le te sen bo rí tott.
Egyen le te sen, de ter mék faj tán ként vál to zó mé ret ben ap rí -
tott és ke vert hús- és sza lon na szem csék bõl (faggyú) álló,
jól sze le tel he tõ, tö mör ál lo má nyú ter mék. 

2.1.2. Meg ne ve zés
Sza lá mi, ki egé szít ve a ha gyo má nyos ér le lés re tör té nõ

uta lás sal.

2.2. Ér le lés-sza bá lyo zó val ké szült pe né szes vagy pe -
nész men tes szá rí tott sza lá mik

2.2.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Víz-fe hér je há nya dos leg fel jebb 1,9
Hús fe hér je-tar ta lom leg alább 16,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 5,0% (m/m)
Víz ak ti vi tás (aw) leg fel jebb 0,95
pH (vá gás érett ség kor) 4,8 és 5,3 kö zött

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
A ter mék le gyen tet sze tõs meg je le né sû, vá gás érett. Pe -

né szes vagy be vont ter mék ese tén egyen le te sen bo rí tott.
Egyen le te sen, de ter mék faj tán ként vál to zó mé ret ben ap rí -
tott és ke vert hús- és sza lon na szem csék bõl (faggyú) álló,
jól sze le tel he tõ, tö mör ál lo má nyú ter mék. A ter mék íze jel -
le gé nek meg fe le lõ en eny hén sa vany kás le het.

2.2.2. Meg ne ve zés
Sza lá mi, ki egé szít ve az ér le lés re tör té nõ uta lás sal.

3. Érlelt kolbászok

Kü lön bö zõ (leg alább 24 mm) át mé rõ jû, ter mé sze tes
vagy mes ter sé ges bur ko lat ba töl tött, kü lön bö zõ szem cse -

mé re tû re ap rí tott mar ha vagy ser tés vagy ba rom fi vagy
más vá gó ál lat és/vagy gépi cson to zá sú hús, to váb bá sza -
lon na alap anyag vagy ba rom fi zsi ra dék vagy mar ha faggyú
to váb bá jel leg- és íz ki ala kí tó anya gok fel hasz ná lá sá val ké -
szült ter mé kek. Met szés lap juk kü lön bö zõ ap rí tott sá gú,
egyen le te sen el ke vert (mi ni mum 2 mm) hús- és sza lon -
na/vagy faggyú mo za ik ból áll. Tar tó sí tá su kat füs tö lés sel,
majd azt kö ve tõ szá rí tá sos ér le lés sel vég zik. A szá rí tás
ide jé tõl füg gõ en fél szá raz vagy szá raz kol bász ról be szé -
lünk.

A ter mék cso port az al kal ma zott el já rá sok sze rint két al -
cso port ra oszt ha tó.

3.1. Ha gyo má nyos szá rí tá sos ér le lés sel ké szült kol bá -
szok

3.1.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Víz-fe hér je há nya dos leg fel jebb 1,9
Zsír-fe hér je há nya dos leg fel jebb 3,0
Hús fe hér je-tar ta lom leg alább 16,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 5,0% (m/m)
Víz ak ti vi tás (aw) leg fel jebb 0,91

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
A ter mék tet sze tõs meg je le né sû, pe né szes vagy be vont

ter mék ese tén egyen le te sen bo rí tott. Egyen le te sen, de ter -
mék faj tán ként vál to zó mé ret ben ap rí tott és ke vert hús- és
sza lon na szem csék bõl (faggyú) álló, jól sze le tel he tõ, tö -
mör ál lo má nyú hús ké szít mény.

3.1.2. Meg ne ve zés
Kol bász, ki egé szít ve a ha gyo má nyos ér le lés re tör té nõ

uta lás sal.

3.2. Ér le lés-sza bá lyo zó val ké szült kol bá szok

3.2.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Víz-fe hér je há nya dos fél szá raz
kol bász

leg fel jebb 2,1

Víz-fe hér je há nya dos szá raz 
kol bász

leg fel jebb 1,9

Zsír-fe hér je há nya dos fél szá raz
kol bász

leg fel jebb 2,5

Zsír-fe hér je há nya dos szá raz
kol bász

leg fel jebb 2,7

Hús fe hér je-tar ta lom leg alább 15,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 5,0% (m/m)
Víz ak ti vi tás (aw) leg fel jebb 0,95
pH 4,8 és 5,3 kö zött

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
A ter mék tet sze tõs meg je le né sû, egyen le te sen, de ter -

mék faj tán ként vál to zó mé ret ben ap rí tott és ke vert hús- és
sza lon na szem csék bõl (faggyú) álló, jól sze le tel he tõ, kis sé
puha ál lo má nyú ter mék. A ter mék íze jel le gé nek meg fe le -
lõ en eny hén sa vany kás le het.

3.2.2. Meg ne ve zés
Kol bász, ki egé szít ve az ér le lés re tör té nõ uta lás sal
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4. Felvágottak

Kü lön bö zõ, de leg alább 40 mm át mé rõ jû, ter mé sze tes
vagy mes ter sé ges bél be töl tött ho mo gén hús pép be ágya -
zott hús és/vagy sza lon na mo za i ko kat tar tal ma zó, jel leg-
és íz ki ala kí tó anya gok fel hasz ná lá sá val ké szült, fõ zés sel,
füs tö lés sel tar tó sí tott, eset le ge sen szá rí tás sal utó ér lelt, jól
sze le tel he tõ hús ké szít mé nyek.

4.1.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Utó ér le lés
nél kül

Utó ér lelt

Fe hér je-
tar ta lom

leg alább 12,0% 16,0% (m/m)

Víz tar ta lom leg fel jebb 75,0% 49,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 35,0% 45,0% (m/m)
Nát ri um-klo -
rid-tar ta lom

leg fel jebb  2,5%  3,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk  
Tö mör, ru gal mas ál lo mány. Egyen le tes, vi lá gos ró zsa -

szín szín.
A vá gás fe lü le ten hús pép be ágya zott kü lön bö zõ szem -

cse mé re tû azo nos, vagy kü lön bö zõ hús ból és/vagy sza lon -
na alap anyag ból álló mo za i kos szer ke zet lát ha tó.

A bur ko lat sima.
A szá rí tás sal tör tént utó ér le lés ese té ben a bur ko lat eny -

hén rán cos.

4.1.2. Meg ne ve zés
Fel vá gott

II. Rész termékek

1. Pá ri zsi

Leg alább 55 mm át mé rõ jû, ter mé sze tes vagy mû bél be
töl tött hús pé pet tar tal ma zó, fõ zés sel hõ ke zelt, füs tölt, (víz -
gõz zá ró mû bél be töl tött ter mék ese tén) füs tö let len vagy
füst íze sí té sû ho mo gén met szés la pú, jól sze le tel he tõ ké -
szít mény. A hús tar ta lom a kész ter mék re vo nat koz tat va
leg alább 40%.

1.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Fe hér je tar ta lom leg alább 10,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 71,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 23,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb  2,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: Egyen le tes hen ge res ala kú, két vé gén el -

kes ke nye dõ. Át mé rõ je leg alább 55 mm. 
Bur ko lat: A bur ko lat ép, sima, tisz ta, a vé gek nél

10 mm-nél na gyobb fo lya dék-, lég- és zsír zsák nincs.
Ál lo mány, szer ke zet, met szés lap: A rúd ál lo má nya ru -

gal mas, jól sze le tel he tõ, a met szés lap ho mo gén ál lo má -
nyú, 10 mm-nél na gyobb lég üreg nem, leg fel jebb csak né -

hány ki sebb lát ha tó. Nem tar tal maz 3 mm-nél na gyobb ín-
és kö tõ szö ve ti hár tya da ra bot, leg fel jebb né hány 1-2
mm-es mé re tût tar tal maz hat. A sze let elsõ ha ra pás után se
nem puha, se nem ke mény, jól össze áll, rá gá si ma ra dék
nincs.

Szín, íz, il lat: A met szés lap egyen le tes vi lá gos ró zsa szí -
nû. A fû szer el osz lás egyen le tes. A fõtt hús pép íze mel lett
bors íz érez he tõ, de ide gen és mel lék ízek nem érez he tõk.
Kel le me sen sós ízû. A fõtt hús pép és a bors il la ta érez he tõ,
ide gen sza gok nem érez he tõk. Füs tölt ter mé kek ese té ben
füst íz és -il lat is érez he tõ.

1.2. Meg ne ve zés
Pá ri zsi 

2. Kri no lin

Leg alább 32 mm át mé rõ jû, ter mé sze tes vagy mû bél be
töl tött hús pé pet tar tal ma zó, fõ zés sel hõ ke zelt, füs tölt, (víz -
gõz zá ró mû bél be töl tött ter mék ese tén) nem füs tölt, vagy
füst íze sí té sû ké szít mény. A hús tar ta lom a kész ter mék re
vo nat koz tat va leg alább 40%.

2.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Fe hér je tar ta lom leg alább 10,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 71,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 23,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 2,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: Egyen le tes vas tag sá gú, az át mé rõ leg alább

32 mm.
Bur ko lat: A bur ko lat ép, sima, tisz ta, alat ta és a vé gek -

nél 10 mm-nél na gyobb fo lya dék-, lég- és zsír zsák nincs.
Ter mé sze tes bél fel hasz ná lá sa ese tén a faggyú ere zet a fe -
lü let 15%-ánál na gyobb te rü le ten nem lát ha tó.

Ál lo mány, szer ke zet, met szés lap: Ál lo má nya ru gal mas. 
A met szés lap ho mo gén ál lo má nyú, 5 mm-nél na gyobb
lég üreg nem, leg fel jebb csak né hány ki sebb lát ha tó. Nem
tar tal maz 3 mm-nél na gyobb ín- és kö tõ szö ve ti hár tya da ra -
bot, leg fel jebb né hány 1-2 mm-es mé re tût tar tal maz hat.
Elsõ ha ra pás után se nem puha, se nem ke mény, jól össze -
áll, rá gá si ma ra dék nincs.

Szín, íz, il lat: A met szés lap egyen le tes vi lá gos ró zsa szí -
nû. A fû szer el osz lás egyen le tes. A fõtt hús pép íze mel lett
bors-, fok hagy ma- és fû szer pap ri ka íz érez he tõ, de ide gen
és mel lék ízek nem érez he tõk. Kel le me sen, eny hén sós ízû.
Il la tá ban a fõtt hús pép, a bors, a fok hagy ma és a fû szer pap -
ri ka il la ta érez he tõ, ide gen sza gok nem érez he tõk. Füs tölt
ter mé kek ese té ben ízé ben és il la tá ban a füst érez he tõ.

2.2. Meg ne ve zés
Kri no lin

3. Virs li

Leg fel jebb 30 mm át mé rõ jû, ter mé sze tes vagy mû bél be
töl tött hús pé pet tar tal ma zó, fõ zés sel hõ ke zelt, füs tölt, (víz -
gõz zá ró mû bél be töl tött ter mék ese tén) füs tö let len, vagy
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füst íze sí té sû ho mo gén met szés la pú ké szít mény. A hús tar -
ta lom a kész ter mék re vo nat koz tat va leg alább 40%.

3.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Fe hér je tar ta lom leg alább 10,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 70,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 25,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb  2,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: Egyen le tes vas tag sá gú, az át mé rõ leg fel -

jebb 30 mm.
Bur ko lat: A bur ko lat sima, tisz ta, alat ta 5 mm-nél na -

gyobb zsír zsák nem lát ha tó.
Ál lo mány, szer ke zet, met szés lap: Ta pin tás ra ru gal mas,

se nem puha, se nem ke mény. Szer ke ze te ho mo gén, pép
jel le gû, a fû szer el osz lás egyen le tes. A met szés lap ho mo -
gén ál lo má nyú, 5 mm-nél na gyobb lég üreg nem, leg fel -
jebb csak né hány ki sebb lát ha tó. Nem tar tal maz 3 mm-nél
na gyobb ín- és kö tõ szö ve ti hár tya da ra bot, leg fel jebb né -
hány 1-2 mm-es mé re tût tar tal maz hat. Rá gás után jól
össze ál ló, me le gen lé dús, rá gá si ma ra dék nincs.

Szín, íz, il lat: A met szés lap egyen le tes vi lá gos ró zsa szí -
nû. A fû szer el osz lás egyen le tes. A fõtt hús pép íze mel lett
bors- és pap ri ka íz érez he tõ, de ide gen és mel lék ízek nem
érez he tõk. Kel le me sen, eny hén sós ízû. Il la tá ban a fõtt
hús pép, a bors és a fû szer pap ri ka il la ta érez he tõ, ide gen
sza gok nem érez he tõk. Füs tölt ter mé kek ese té ben ízé ben
és il la tá ban a füst érez he tõ.

3.2. Meg ne ve zés
Virs li 

4. Zala fel vá gott

Leg alább 90 mm át mé rõ jû, ter mé sze tes vagy mû bél be
töl tött ho mo gén hús pép be egyen le te sen el osz tott 12–18
mm szem cse mé re tû re ap rí tott, pá colt ser tés hús mo za i ko -
kat tar tal ma zó, fõ zés sel hõ ke zelt, füs tölt vagy füs tö let len,
jól sze le tel he tõ ké szít mény. A hús tar ta lom a kész ter mék re
vo nat koz tat va leg alább 50%.

4.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Fe hér je tar ta lom leg alább 12,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 69,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 23,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta -
lom

leg fel jebb 2,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: Egyen le tes hen ge res ala kú, két vé gén le -

göm bö lyö dõ. 
Bur ko lat: Ép, sima, tisz ta, a vé gek nél 10 mm-nél na -

gyobb fo lya dék-, lég- és zsír zsák nincs.
Ál lo mány, szer ke zet, met szés lap: A rúd ál lo má nya ru -

gal mas, se nem puha, se nem ke mény. A rúd 5 kü lön bö zõ
he lyé rõl szár ma zó met szés la po kon leg alább 4-4 húsmo -
zaik le gyen. Met szés lap ján lát ha tó zsír szö ve ti rész nincs.

A pép ho mo gén, a hús ré szek mé re te 12–18 mm.
10 mm-nél na gyobb lég üreg nem, leg fel jebb né hány ki -
sebb lát ha tó. Nem tar tal maz 3 mm-nél na gyobb ín- és kö -
tõ szö ve ti hár tya da ra bot, leg fel jebb né hány 1-2 mm-es mé -
re tût tar tal maz hat. A sze let elsõ ha ra pás után se nem puha,
se nem ke mény, nem rá gós, jól össze ál ló.

Szín, íz, il lat: A met szés lap egyen le tes vi lá gos rózsa -
színû. A fû szer el osz lás egyen le tes. A fõtt hús íze mel lett
bors- és fok hagy ma íz érez he tõ, de ide gen és mel lék ízek
nem érez he tõk. Kel le me sen, eny hén sós ízû. A fõtt hús, a
bors és a fok hagy ma il la ta érez he tõ, ide gen sza gok nem
érez he tõk.

4.2. Meg ne ve zés
Zala fel vá gott

5. Nyá ri tu ris ta fel vá gott

Leg alább 60 mm át mé rõ jû, ter mé sze tes bél be vagy mû -
bél be töl tött hús pép be egyen le te sen el osz tott 6-8 mm
szem cse mé re tû re ap rí tott mar ha húst és/vagy ser tés húst, és
sza lon na alap anya got tar tal ma zó, fõ zés sel hõ ke zelt, füs -
tölt, utó ér lelt, jól sze le tel he tõ ké szít mény. A hús tar ta lom a
kész ter mék re vo nat koz tat va leg alább 65%.

5.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Fe hér je tar ta lom leg alább 16,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 49,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 45,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 3,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: Egyen le tes hen ge res ala kú, két vé gén el -

kes ke nye dõ. 
Bur ko lat: Kis sé rán cos, tisz ta, vi lá gos vö rö ses bar na,

egyen le tes szí nû, eny he fé nyû. A bur ko la ton át tet sze nek a
sza lon na da ra bok. A bur ko lat alatt lég-, fo lya dék- és zsír -
zsák nincs.

Ál lo mány, szer ke zet, met szés lap: A rúd ál lo má nya se
nem puha, se nem ke mény. A mo za i kos ele mek mé re te
6–8 mm, el ren de zé sük egyen le tes. Nem tar tal maz
10 mm-nél na gyobb lég üre get és 6 mm-nél na gyobb ín-,
kö tõ szö ve ti hár tya da ra bot, leg fel jebb né hány ki seb bet tar -
tal maz hat. A sze let elsõ ha ra pás után se nem puha, se nem
ke mény, nem rá gós, rá gá si ma ra dék nincs. Fe lü le ti el vál to -
zás nél kül sze le tel he tõ.

Szín, íz, il lat: A met szés lap össz ha tá sá ban vi lá gos vö rös
szí nû. A fû szer el osz lás egyen le tes. Az ér lelt fõtt hús íze
mel lett füst-, bors-, fok hagy ma-, pap ri ka- és szeg fû bors íz
érez he tõ, de ide gen és mel lék ízek nem érez he tõk. Kel le -
me sen, eny hén sós ízû. A fõtt hús és a fû sze rek il la ta érez -
he tõ, ide gen sza gok nem érez he tõk.

5.2. Meg ne ve zés
Nyá ri tu ris ta fel vá gott, nyá ri tu ris ta

6. Cse me ge deb re ce ni

22–32 mm át mé rõ jû ser tés vé kony bél be vagy emészt -
hetõ mû bél be töl tött hús pé pet, va la mint 6-8 mm szem cse -
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mé re tû re ap rí tott mar ha és/vagy ser tés húst és/vagy ba rom -
fi húst és sza lon na alap anya got tar tal ma zó, leg fel jebb
15 cm hosszú ké szít mény. Tar tó sí tá sát füs tö lés sel és fõ -
zés sel vég zik. A hús tar ta lom a kész ter mék re vo nat koz tat -
va leg alább 45%.

6.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Fe hér je tar ta lom leg alább 11,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 62,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 35,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb  2,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: 22–32 mm át mé rõ jû ter mék.
Bur ko lat: A bur ko lat sima, sé rü lés tõl, szennye zõ dés tõl

men tes.
Ál lo mány, met szés lap: Tö möt ten ru gal mas, jól össze -

álló. A met szés la pon 6-8 mm nagy sá gú hús- és sza lon na -
szem csék lát ha tók hús pép be ágyaz va. 3 mm-nél na gyobb
ín és kö tõ szö ve ti hár tya da ra bo kat nem tar tal maz hat.  

Szín, il lat, íz: Bar nás pi ros szí nû, kel le me sen füs tös, fû -
sze res (kö mény) il la tú, íz ha tá sa a fel hasz nált fû sze rek nek
meg fe le lõ en har mo ni kus.

6.2. Meg ne ve zés
Cse me ge deb re ce ni

7. Pa raszt kol bász

25–38 mm át mé rõ jû, ter mé sze tes bél be vagy emészt he -
tõ mû bél be töl tött, 4–8 mm szem cse mé re tû re ap rí tott ser -
tés- és/vagy mar ha húst, sza lon na alap anya got és hús pé pet
tar tal ma zó, füs tölt, szá rí tott ké szít mény.

7.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Víz-fe hér je há nya dos leg fel jebb   1,9
Zsír-fe hér je há nya dos leg fel jebb   3,0
Hús fe hér je-tar ta lom leg alább   16,0%
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb  5,0% (m/m)
Víz ak ti vi tás (aw) legfeljebb   0,91

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: 25–38 mm át mé rõ jû bél be töl tött ter mék.
Bur ko lat: Tisz ta, foly to nos sá gi hi á nyok tól men tes, nem

pe né szes, kis sé gö bös, du do ros fe lü le tû.
Ál lo mány, met szés lap: Tö mör, ru gal mas, jól össze ál ló,

jól sze le tel he tõ, nem rá gós. A met szés la pon hús pép be
ágya zott 4-8 mm nagy sá gú ra ap rí tott hús- és sza lon na -
szem csék lát ha tók egyen le tes el osz lás ban. 

Szín, il lat, íz: A bur ko lat bar nás vö rös szí nû, a met szés -
lap szí nét a pap ri ka ha tá roz za meg. Füs tölt, kel le me sen fû -
sze res il la tú, har mo ni kus íz ha tá sát a bors, a pap ri ka és a
fok hagy ma adja.

7.2. Meg ne ve zés
Pa raszt kol bász

8. Té li sza lá mi

Leg alább 40 mm át mé rõ jû ter mé sze tes vagy víz gõz át -
eresz tõ mû bél be töl tött 2-4 mm szem cse mé re tû re ap rí tott,

egyen le te sen el ke vert ser tés húst és sza lon na alap anya got
tar tal ma zó, füs tölt, ha gyo má nyo san ér lelt ké szít mény. Tö -
mör ál lo má nyú, jól sze le tel he tõ, fe lü le te szür kés fe hér ne -
mes pe nésszel egyen le te sen fe dett. 

8.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Víz-fe hér je há nya dos leg fel jebb  1,3
Zsír-fe hér je há nya dos leg fel jebb  2,6
Hús fe hér je-tar ta lom leg alább 18,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb   5,0% (m/m)
Víz ak ti vi tás (aw) leg fel jebb   0,91 

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak, mé ret: Egyen le tes vas tag sá gú, leg alább 40 mm át -

mé rõ jû, hen ge res for má jú, a fel füg gesz tés nek meg fe le lõ
vé gen el kes ke nye dõ, az el len ke zõ vé gen pe dig le göm bö -
lyö dõ ter mék. A rúd hossz a töl té si mé ret nek meg fe le lõ
(mini, tu ris ta, midi, nor mál).

Bur ko lat: Foly to nos sá gi hi á nyok tól men tes, ne mes pe -
nésszel egyen le te sen fe dett, eny hén rán cos. A bur ko lat a
töl te lék hez jól ta pad.

Ál lo mány, met szés lap: Tö mör, ru gal mas, jól össze ál ló,
jól sze le tel he tõ, vá gás érett, nem túl ke mény. A met szés la -
pon bar nás vö rös ser tés hús- és fe hér sza lon na szem csék lát -
ha tók egyen le tes el osz lás ban.

Szín, il lat, íz: A bur ko la tot jel leg ze tes sza gú, fe hér,
szür kés fe hér ne mes pe nész-be vo nat bo rít ja. A met szés lap
kel le me sen füs tölt, fû sze res il la tú. Ízét a fel hasz nált fû sze -
rek, a füst és az ér le lés so rán kép zõ dött ne mes pe nész har -
mó ni á ja adja.

8.2. Meg ne ve zés
Té li sza lá mi

9. Pa raszt son ka

Bõr rel és sza lon ná val fe dett, meg fe le lõ en for má zott ser -
tés comb vagy la poc ka, amely rõl a lá bat, va la mint a comb -
ból a fa rok tõ- és me den ce cson tot (ke reszt csont), a la poc -
ká ból a la poc ka cson tot (la pát csont) és por cot vagy az
egész cson tot el tá vo lí tot ták. A sza lon na vas tag sá ga leg fel -
jebb 2 cm, a hús-sza lon na arány leg alább 4:1. Só zás sal, ha -
gyo má nyos pá co lás sal és ha gyo má nyos füs tö lés sel tar tó -
sít ják. Egész ben vagy da rab ban for gal maz zák.

9.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk
Nát ri um-klo rid-tar ta lom, füs tölt nyers hú sok ese té ben,

leg fel jebb 7,0% (m/m).
b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak:  Bõr rel és sza lon na ré teg gel fe dett, a comb ra, il let -

ve a la poc ká ra jel lem zõ ala kú, meg fe le lõ en for má zott. 
Ál lo mány: A nyers pá colt és füs tölt son ká ra jel lem zõ

pu ha sá gú, tö möt ten ru gal mas, kis sé rá gós, jól sze le tel he tõ.
Szín, íz, il lat: A bõ rös és a hú sos rész egyen le tes vö rö -

ses bar na, a sza lon nás rész vi lá gos sár gás bar na szí nû. åzé -
ben, il la tá ban a só és a füst ér zõ dik.

9.2. Meg ne ve zés
Pa raszt son ka
Utal ni kell a da ra bo lás ra.
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10. Füs tölt an gol sza lon na

Tég la test ala kú ra for má zott, 4–12 cm vas tag, 8–15 cm
szé les, 20–40 cm hosszú, bõ rös vagy bõr nél kü li sza lon nás 
ka raj alap anyag ból álló, só zás sal, ha gyo má nyos pá co lás -
sal és ha gyo má nyos füs tö lés sel ké szült ter mék.

10.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk
a) Ké mi ai jel lem zõk

Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg alább 1,5% (m/m), 
de leg fel jebb 7,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi jel lem zõk
Alak mé ret: Egyen le tes vas tag sá gú tég la test, tisz ta fe lü -

le tû.
Ál lo mány, szer ke zet: A da rab ál lo má nya se nem puha,

se nem ke mény, hú sos ré sze a pác érett füs tölt hús ra, sza -
lon nás ré sze az érett sza lon ná ra jel lem zõ. A ter mék ke -
reszt met sze té nek leg alább 60%-a hú sos rész.

Met szés lap, szín, íz, il lat: A met szés la pon a sza lon nás
rész fe hér, a hú sos rész vö rö ses vagy ró zsa szín. Jel leg ze tes 
eny hén sós, füs tölt ízû és il la tú.

10.2. Meg ne ve zés
Füs tölt an gol sza lon na

11. Süt ni va ló kol bász

Ser tés vé kony bél be, juh bél be vagy emészt he tõ mû bél be
töl tött hús ké szít mény, amely egyen le te sen ap rí tott
4–6 mm-es szem csé zett sé gû ser tés hús és/vagy ba rom fi hús 
és sza lon na alap anya gok, va la mint  jel leg- és íz ki ala kí tó
anya gok fel hasz ná lá sá val ké szül. Só val tar tó sí tott nyers
ter mék, fo gyasz tá sa elõtt sü tés szük sé ges. A hús tar ta lom a
kész ter mék re vo nat koz tat va leg alább 50%.

11.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk:
a) Ké mi ai össze té tel:

Fe hér je tar ta lom leg alább 12,0% (m/m)
Víz tar ta lom leg fel jebb 60,0% (m/m)
Zsír tar ta lom leg fel jebb 35,0% (m/m)
Nát ri um-klo rid tar ta lom leg fel jebb  3,5% (m/m)

b) Ér zék szer vi tu laj don sá gok
Alak, mé ret: A ser tés vé kony bél nek vagy emészt he tõ

mû bél nek meg fe le lõ át mé rõ jû pá ro zott vagy fo lya ma tos
töl té sû.

Bur ko lat:  Sima, sé rü lés tõl men tes, a töl te lék hez jól ta -
pad.

Ál lo mány:  Puha, jól össze ál ló.
Szín, il lat, íz: Pap ri ká tól pi ros ra szí ne zett hús és sza lon -

na szem csék jel lem zik, do mi nán san pap ri ka il la tú, a fel -
hasz nált fû sze rek íze érez he tõ.

11.2. Je lö lés
Meg ne ve zés: 
Süt ni va ló kol bász 
Egyéb je lö lés: 
A „fo gyasz tá sa elõtt sü tés szük sé ges” szö ve get is fel

kell tün tet ni.

12. Na túr li ba máj, na túr ka csa máj

Egy vagy több hí zott li ba-máj, vagy hí zott ka csa-máj le -
beny da ra bot leg alább 90%-ban tar tal ma zó, csak só zott,
hõ ke ze lés sel tar tó sí tott máj ké szít mény.

12.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk

a) Ké mi ai jel lem zõk

Nát ri um-klo rid-tar ta lom leg fel jebb 2,0% 

b) Ér zék szer vi jel lem zõk

Kül sõ meg je le nés: Egyen le tes vi lá gos krém szí nû, jól
tisz tí tott máj da ra bok. Kon zerv ese té ben 10% lé ki vá lás a
do boz al ján meg en ged he tõ. Zsír ki vá lás a máj hõ ke ze lé sé -
bõl adó dó an, vál to zó mennyi ség ben nem ki fo gá sol ha tó.

Ál lo mány, szer ke zet: A hí zott máj ra jel lem zõ, kel lõ en
puha, jól sze le tel he tõ.

Íz, il lat: Hõ ke zelt máj ra jel lem zõ il lat és íz, min den ide -
gen il lat tól és íz tõl men tes. 

12.2. Meg ne ve zés

Na túr li ba máj 

Na túr ka csa máj 

13. Li ba máj blokk, ka csa máj blokk

Sza lon ná val bé lelt, vagy bé le let len, for má ba töl tött, a
sza lon na nél kü li rész ben a máj masszá ban és a lát ha tó máj -
da ra bok kal együtt leg alább 85% li ba má jat vagy ka csa má -
jat tar tal ma zó, hõ ke ze lés sel tar tó sí tott máj ké szít mény.

13.1. Mi nõ sé gi jel lem zõk

a) Ké mi ai jel lem zõk a sza lon na nél kü li rész ben

Fe hér je tar ta lom    leg alább 7,0% 

Nát ri um-klo rid-tar ta lom    leg fel jebb 2,0% 

b) Ér zék szer vi jel lem zõk

Kül sõ meg je le nés: Egyen le tes, vi lá gos krém szí nû máj -
masszá ban jól tisz tí tott máj da ra bo kat tar tal ma zó, bé lelt
ter mék ese tén vé kony (2-3 mm) sza lon na ré teg ha tá rol ja a
sze le te ket. Kon zerv ese té ben 10% lé ki vá lás a do boz al ján
meg en ged he tõ. Zsír ki vá lás a máj hõ ke ze lé sé bõl adó dó an,
vál to zó mennyi ség ben nem ki fo gá sol ha tó.

Ál lo mány, szer ke zet: Kel lõ en puha, a máj masszá ban
hal vány drapp/ró zsa szí nû máj da ra bok ta lál ha tók. Nem
szét esõ, jól sze le tel he tõ.

Íz, il lat: A hõ ke zelt li ba- vagy ka csa máj, a fû sze rek és az 
egyéb íz ki ala kí tók il la ta is érez he tõ. Ide gen il lat és íz nem
érez he tõ.

13.2. Meg ne ve zés

Li ba máj blokk (csak li ba máj fel hasz ná lá sa ese tén)

Ka csa máj blokk (csak ka csa máj fel hasz ná lá sa ese tén)

Íze sí tett ter mék ese tén az íze sí tés re a ter mék meg ne ve -
zé sé ben utal ni kell, pl. To ka ji aszús li ba máj blokk; Li ba -
máj blokk szar vas gom bá val.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter, a honvédelmi miniszter,

valamint az igazságügyi és rendészeti
miniszter

35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM
együttes rendelete

a kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett
légiközlekedési balesetek, repülõesemények 
és légiközlekedési rendellenességek szakmai

vizsgálatának részletes szabályairól, valamint 
a kizárólag állami légijármûvel összefüggõ

üzembentartói vizsgálat szabályairól

A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló
2005. évi CLXXXIV. tör vény 22.  § (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és
ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban, a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj -
tá sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let
32/A.  §-ában, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
rünk ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén,
il let ve lég te ré ben ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel be kö vet -
ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset, re pü lõ ese mény és lé gi köz -
le ke dé si rend el le nes ség szak mai vizs gá la tá ra ter jed ki.

(2) Ha nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik,
ma gyar ál la mi lé gi jár mû érin tett sé ge ese tén e ren de let ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén, il let ve lég te rén kí vül ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel, lé -
gi köz le ke dé si, va la mint a lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ
te vé keny ség gel kap cso lat ban be kö vet ke zett lé gi köz le ke -
dé si bal eset, re pü lõ ese mény és lé gi köz le ke dé si rend el le -
nes ség szak mai vizs gá la tá ra is.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. Üze mel te tõ: a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal -

ese tek és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la -

tá ról  szóló 2005. évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak -
ban: Kbvt.) 7.  § (1) be kez dés d) pont dbc) al pont ja sze rin ti
üze mel te tõ,

2. Üzem ben tar tó: a Kbvt. 2.  § r) pont ja sze rin ti üzem -
ben tar tó,

3. Kül föl di ki vizs gá ló szerv: a lé gi jár mû vet lajst ro mo zó 
vagy nyil ván tar tó ál lam, va la mint a lé gi jár mû üzem ben
tar tó já nak, ter ve zõ jé nek, to váb bá a gyár tó ál la má nak ki -
vizs gá ló szer ve,

4. Re pü lé si adat rög zí tõ: a lé gi jár mû re pü lés sel kap cso -
la tos ada ta it rög zí tõ be ren de zés.

Külföldi állami légijármûvel belföldön bekövetkezett
légiközlekedési baleset, repülõesemény szakmai

vizsgálata

3.  §

(1) A bel föl dön be kö vet ke zett, kül föl di ál la mi lé gi jár -
mû vet érin tõ lé gi köz le ke dé si bal eset és re pü lõ ese mény
vizs gá la ta ese tén e ren de let sza bá lya it, va la mint – ha az
NA TO-tag ál la mot érint – a NATO Szab vá nyo sí tá si Ügy -
nök ség ál tal ki adott és a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos
sza bá lya i ról  szóló, 61/2007. (III. 31.) Korm. ren de let
alap ján a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé tett ka to nai nem ze ti
szab vá nyok (a továb biak ban: ka to nai nem ze ti szab vá -
nyok) elõ írásait, il let ve a tör vénnyel vagy kor mány ren de -
let tel ki hir de tett két- vagy több ol da lú nem zet kö zi szer zõ -
dés ben fog lal ta kat együt te sen kell al kal maz ni.

(2) Amennyi ben a ka to nai nem ze ti szab vány a Köz le ke -
dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak ban: Szer ve zet) te vé -
keny sé gét érin ti, a Ma gyar Hon véd ség üzem ben tar tói
szin tû re pü lés biz ton sá gi fel ada ta i nak el lá tá sá ért fe le lõs
szer ve ze te tá jé koz ta tás cél já ból a szab ványt meg kül di a
Szer ve zet ré szé re.

(3) Amennyi ben a szak mai vizs gá la tot kül föl di ki vizs -
gá ló szerv foly tat ja le, a Szer ve zet a kül föl di ki vizs gá ló
szerv ré szé re a ren del ke zé sé re álló in for má ci ót át ad ja.

Magyar állami légijármûvel külföldön bekövetkezett
légiközlekedési baleset és repülõesemény szakmai

vizsgálata

4.  §

(1) A ma gyar ál la mi lé gi jár mû vel kül föl dön be kö vet ke -
zett lé gi köz le ke dé si bal eset, re pü lõ ese mény szak mai vizs -
gá la ta ese tén a 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat al kal maz -
ni kell.

(2) A kül föl di ki vizs gá ló szer vek ál tal vég zett vizs gá lat -
ban – amennyi ben az NATO tag or szá got érint – a Szer ve -
zet a ka to nai nem ze ti szab vá nyok ban, va la mint a nem zet -
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kö zi szer zõ dé sek ben fog lal tak figye lembe véte lével vesz
részt.

(3) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett vizs gá lat -
hoz a Szer ve zet – a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben fog lal tak
alap ján – a lé gi köz le ke dé si bal eset tel, re pü lõ ese ménnyel
és lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség gel kap cso la tos ren del -
ke zés re álló in for má ci ót – Kbvt.-ben meg ha tá ro zott adat -
vé del mi ren del ke zé sek, va la mint a nem zet biz ton sá gi és
hon vé del mi ér de kek figye lembe véte lével – to váb bít ja.

(4) Nem zet kö zi egyez mény, il let ve meg ál la po dás hi á -
nyá ban a ma gyar ál la mi lé gi jár mû vel kül föl dön be kö vet -
ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset, re pü lõ ese mény vizs gá la tá -
ra a Szer ve zet fel ve szi a kap cso la tot az ille té kes kül föl di
ki vizs gá ló szer vek kel.

Meghatalmazott képviselõk és tanácsadók részvétele
külföldi szakmai vizsgálatban

5.  §

(1) Amennyi ben kül föl dön kül föl di ál la mi lé gi jár mû vel
tör tént lé gi köz le ke dé si bal eset ben, sú lyos re pü lõ ese mény -
ben ma gyar ál lam pol gár meg hal, vagy sú lyos sé rü lést
szen ved, a Szer ve zet a kül föl di szak mai vizs gá lat hoz szak -
ér tõt de le gál.

(2) A meg ha tal ma zott kép vi se lõ és ta nács adó a kül föl di
vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek hoz zá já ru lá sa nél kül a
szak mai vizs gá lat ál lá sá ról és a fel tár tak ról in for má ci ót
nem ad hat.

BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK

A Szervezet baleseti ügyeleti szolgálata

6.  §

(1) A Szer ve zet a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott köz le ke dé si
bal ese tek re és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat ko zó
be je len tést bal ese ti ügye le ti szol gá la ta út ján fo gad ja.

(2) Amennyi ben a be je len tés nem az üzem ben tar tó tól,
il let ve az üze mel te tõ tõl szár ma zik, a Szer ve zet az üzem -
ben tar tót, il let ve az üze mel te tõt ha la dék ta la nul meg -
keresi.

7.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si bal eset rõl, a re pü lõ ese mény rõl, a
Kbvt. 10.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az üzem ben tar tó
bal ese ti szol gá la tá nak ve ze tõ je út ján te en dõ be je len tés nek
a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a lé gi köz le ke dé si bal eset, re pü lõ ese mény he lyét és
idõ pont ját (he lyi idõ szá mí tás ban),

b) a lé gi jár mû tí pu sát, a lé gi jár mû fel ség je lét és fe dél -
ze ti azo no sí tó je lét,

c) a lé gi jár mû pa rancs no ká nak (az ej tõ er nyõs ug ró -
nak), va la mint az üzem ben tar tó já nak ne vét és szék he lyé -
nek cí mét,

d) a re pü lé si, ille tõ leg az ej tõ er nyõs fel ada tot és a re pü -
lé si út vo na lat, va la mint az in du lá si és a cél re pü lõt eret,

e) a sze mély zet és a fe dél ze ten tar tóz ko dó uta sok vagy
más sze mé lyek szá mát, ne vét, va la mint a fe dél ze ten lévõ
ve szé lyes anya gok meg je lö lé sét,

f) a fegy ver zet tí pu sát és jel le gét,
g) a sze mé lyi sé rü lé se ket, a lé gi jár mû vön és a har ma dik 

sze mély tu laj do ná ban ke let ke zett ká rok be csült mér té két,
h) a lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény, a

re pü lõ ese mény le fo lyá sát,
i) a be je len tés ide jé ig meg ho zott in téz ke dé se ket.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek 
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól,
il let ve az üze mel te tõ tõl szer zi be.

(3) A lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség rõl (e ren de let al -
kal ma zá sá ban a továb biak ban: rend el le nes ség)  szóló be je -
len tés nek a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a rend el le nes ség ész le lé sé nek he lyét és idõ pont ját
(he lyi idõ szá mí tás ban), vagy a tu do más szer zés idõ pont ját,

b) a rend el le nes ség rész le tes le írá sát,
c) amennyi ben a rend el le nes ség meg ha tá ro zott lé gi jár -

mû vel köz vet le nül kap cso la tos, a lé gi jár mû tí pu sát, a lé gi -
jár mû fel ség je lét és fe dél ze ti azo no sí tó je lét,

d) azt a te vé keny sé get, amely nek so rán a rend el le nes -
sé get ész lel ték (pl. kar ban tar tás, ja ví tás, lé gi jár mû föl di ki -
szol gá lá sa),

e) a be je len tés ide jé ig meg ho zott in téz ke dé se ket,
f) a be je len tõ ne vét, je len té si kö te le zett sé ge jogi alap ját 

[Kbvt. 10.  § (4) be kez dés], el ér he tõ sé gét.

(4) A (3) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól,
il let ve az üze mel te tõ tõl szer zi be.

(5) A be je len tõ a be je len tés ben meg je löl het más olyan
in for má ci ót is, ame lyet a rend el le nes ség vo nat ko zá sá ban
je len tõs nek tart.

(6) A be je len tést a Szer ve zet a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ti tok kö ri jegy zék alap ján ke ze li.

(7) A sú lyos re pü lõ ese mény nek mi nõ sü lõ ese tek pél dá -
ló zó fel so ro lá sát az 1. mel lék let tar tal maz za.

(8) A nem sú lyos re pü lõ ese mény nek mi nõ sü lõ re pü lõ -
ese mény pél dá ló zó fel so ro lá sát a 2. mel lék let tar tal maz za.

(9) A rend el le nes ség nek mi nõ sü lõ ese tek pél dá ló zó fel -
so ro lá sát a 3. mel lék let tar tal maz za.
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Üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat

8.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si bal ese tek, a re pü lõ ese mé nyek, a
rend el le nes sé gek ha la dék ta lan be je len té se és a szük sé ges
in téz ke dé sek meg ho za ta la ér de ké ben az ál la mi lé gi jár mû
üzem ben tar tó já nak és üze mel te tõ jé nek, a lé gi köz le ke dés -
rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény (a továb biak ban: Lt.)
65/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bal ese ti
ügye le ti szol gá la tot (a továb biak ban: üzem ben tar tói bal -
ese ti ügye le ti szol gá lat) kell fenn tar ta nia.

(2) Az üzem ben tar tói bal ese ti ügye le ti szol gá la tot az
üzem ben tar tó nak, il let ve az üze mel te tõ nek fo lya ma to san
fenn kell tar ta nia.

(3) A bal ese ti ügye le ti szol gá lat el lá tá sa ér de ké ben az
állományille té kes pa rancs nok nak:

a) ki kell je löl ni az ügye le tet adó sze mély ze tet;

b) meg kell ha tá roz ni az ál lan dó szol gá la ti he lyi sé get.

(4) A szol gá la ti he lyi ség ben ren del ke zés re kell áll ni:

a) a 9.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt nyil ván tar tá si ok má -
nyok nak,

b) a lé gi köz le ke dé si jog sza bá lyok nak,

c) az üzem ben tar tói bal ese ti ügye le ti szol gá lat fel ada tai 
le írá sá nak,

d) a szak mai vizs gá la tot le foly ta tó vizs gá ló bi zott ság
mun ká já ba be von ha tó sze mé lyek név so rát és ér te sí té si cí -
mét (te le fon szá mát), to váb bá a Szer ve zet, a ha tó sá gok és
más in téz ke dés re, dön tés re jo go sul tak ér te sí té si cí mét és
te le fon szá mát tar tal ma zó ügye le ti lis tá nak,

e) a nyil vá nos táv be szé lõ há ló zat hoz csat la ko zó köz -
vet len táv be szé lõ vo nal nak és meg fe le lõ hír köz lõ, va la -
mint más tech ni kai esz kö zök nek.

9.  §

(1) Az üzem ben tar tói bal ese ti ügye le ti szol gá lat fel ada -
ta it és el lá tá sá nak rend jét a szol gá la tot fenn tar tó szer ve zet
ve ze tõ je in téz ke dés ben ál la pít ja meg. Az in téz ke dést a
fenn tar tó szer ve zet ve ze tõ je tá jé koz ta tá sul min den eset ben 
meg kül di a Szer ve zet ré szé re.

(2) Az üzem ben tar tói bal ese ti ügye le ti szol gá la tot el lá tó 
sze mély a lé gi köz le ke dé si bal eset rõl, a re pü lõ ese mény rõl
 szóló be je len tés vé te lét köve tõen kö te les tá jé ko zód ni ar -
ról, hogy a hely szín biz to sí tá sa meg tör tént-e, ille tõ leg er -
rõl a hely szí nen tör tént-e in téz ke dés.

(3) Az üzem ben tar tó, il let ve az üze mel te tõ bal ese ti
ügye le ti szol gá la tá nak nyil ván tar tást kell ve zet nie a be ér -
ke zett be je len té sek vé te lé rõl. A nyil ván tar tás ban a
7.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben meg je lölt je len tés re kö -
te le zett ada to kat kell rög zí te ni.

A SZAKMAI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA

A helyszín biztosítása

10.  §

A hely szín vál to zat la nul ha gyá sa és a nyo mok, va la mint 
ron csok meg õr zé se ér de ké ben:

a) a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gi rend nek meg -
fele lõen gon dos kod ni kell ar ról, hogy a lé gi jár mû, a lé gi -
jár mû be ren de zé sei, ve zér lõ szer vei, ra ko má nya – vagy
ezek ron csai, ille tõ leg ron csa i nak ré szei – a vizs gá ló bi zott -
ság meg ér ke zé sé ig vál to zat lan ál la pot ban ma rad ja nak,

b) ha az idõ já rás ala ku lá sa (pl. esõ, hó) ezt in do kol ja és
az eset jel le ge (ron csok szét nem szórt sá ga) ezt le he tõ vé
te szi, ak kor a vizs gá ló bi zott ság meg ér ke zé sé ig a lé gi jár -
mû vet, il let ve ron csa it és a nyo ma i kat – ha az meg vál toz ta -
tá suk nél kül le het sé ges – al kal mas anyag gal (pl. mû anyag
fó li á val) kell le fed ni,

c) ha a sze mé lyek men té se már a rend õrség te rü le ti leg
ille té kes szer vé nek vagy a vizs gá ló bi zott ság nak a hely -
szín re tör té nõ meg ér ke zé se elõtt meg kez dõ dött, és a hely -
szí nen a Kbvt. 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg je lölt sze -
mély je len van, e sze mély nek fel kell je gyez nie, hogy a
men tés so rán a hely szín mi lyen meg vál toz ta tá sá ra (pl. ron -
csok hely ze té nek meg vál toz ta tá sa, biz ton sá gi övek el vá -
gá sa, sze mé lyi men tõ esz kö zök nek a sé rült sze méllyel
együtt  való el szál lí tá sa stb.) ke rült sor, és a fel jegy zé se ket
– hely szín re ér ke zé se után – a vizs gá ló bi zott ság nak át kell
ad nia.

11.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság a hely szí nen szem lét foly tat le,
ezt köve tõen az er rõl ké szült hely szí ni szem le-jegy zõ -
köny vet ha la dék ta la nul meg kül di a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja 
ré szé re.

(2) A hely szí ni szem le-jegy zõ könyv tar tal maz za kü lö -
nö sen:

a) a bal eset vagy re pü lõ ese mény he lyét, ide jét,
b) az idõ já rá si és lá tá si vi szo nyo kat,
c) a bal eset ben, re pü lõ ese mény ben ré szes lé gi jár mû -

vek gyárt má nyát, tí pu sát, fel ség je lét, fe dél ze ti azo no sí tó
je lét,

d) ve szé lyes anya gok je len lé tét,
e) a bal eset ben, re pü lõ ese mény ben ré szes lé gi jár mû

üze mel te tõ jét, üzem ben tar tó ját, ve ze tõ jé nek ada ta it,
f) a hely szín le írá sát,
g) a lé gi jár mû ron gá ló dá sá ra vo nat ko zó ada to kat, a

meg sé rült, il let ve el hunyt sze mé lyek ada ta it,
h) a szem le bi zott ság ve ze tõ jé nek és tag ja i nak ne vét, a

szem le hely szí né re ki ér ke zés idõ pont ját, a szem le kez de té -
nek és be fe je zé sé nek ide jét, a szem le bi zott ság ál tal tett in -
téz ke dé se ket.
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(3) A hely szí ni szem le-jegy zõ könyv höz csa tol ni kell:
a) a hely szí nen ké szí tett váz lat raj zot,
b) a fény kép- és vi deo fel vé te le ket,
c) a meg hall ga tá sok ról ké szí tett fel jegy zé se ket.

A roncsok megõrzése

12.  §

(1) A ron csok és tar to zé kai el szál lí tá sa kor úgy kell el -
jár ni, hogy azok ban to váb bi sé rü lés vagy el vál to zás ne ke -
let kez zen.

(2) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat so rán a lé gi jár mû,
az ál ta la szál lí tott vagy ah hoz tar to zó bár mely do log to -
váb bi vizs gá la tá ra már nincs szük ség, de azok vizs gá la tát a 
nyo mo zó ha tó ság vagy más ha tó ság szük sé ges nek tart ja,
azt a to váb bi vizs gá la tot igény lõ ha tó ság ré szé re kell át -
adni.

Vizsgálóbizottság

13.  §

A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat egy -
sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je. A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé -
nek fel ada ta – a re pü lés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ okok és
kö rül mé nyek meg szün te té se ér de ké ben –, hogy ja vas la tot
te gyen a szak sze mély zet egész sé gé nek meg õr zé sé re fog -
lal ko zás-egész ség ügyi rend sza bá lyok kal, va la mint a lé gi -
jár mû és a re pü lést szol gá ló be ren de zé sek üzem ben tar tá -
sá val, a re pü lõ tér hasz ná la tá val, a ka to nai lé gi for gal mi
szol gá lat tal kap cso la tos, va la mint min den egyéb szük sé -
ges in téz ke dés meg té te lé re (a továb biak ban: biz ton sá gi ja -
vas lat).

14.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság – a Szer ve zet tel köz szol gá la ti
jog vi szony ban nem álló – tag já nak a kö vet ke zõ vég zett -
ség gel és ké pe sí tés sel kell ren del kez nie:

a) fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség, és lé gi köz le ke dé si
szak te rü le ten leg alább 5 év szak mai gya kor lat, va la mint

b) lé gi köz le ke dé si bal eset vizs gá lás ra vo nat ko zó kü lön
tan fo lyam el vég zé sét iga zo ló ok irat.

(2) A Szer ve zet a nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek ál tal
ki bo csá tott, il let ve el is mert, va la mint a köz le ke dé sért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal el fo ga dott kül föl di vagy ha zai fel sõ fo kú
in téz mény ben szer zett bal eset vizs gá ló ké pe sí tést el is me ri.

(3) A lé gi köz le ke dé si bal eset, a re pü lõ ese mény, il let ve
a rend el le nes ség vizs gá la tá ra irá nyu ló ké pe sí té sek meg -
szer zé sé rõl, a ké pes sé gek és jár tas sá gok szin ten tar tá sá ról
a Szer ve zet a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -

tett mi nisz té ri um mal, va la mint a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve,
üzem ben tar tói vizs gá lat vo nat ko zá sá ban az üzem ben tar tó
kö te les gon dos kod ni.

(4) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je és tag jai vizs gá la ti jo -
go sult sá gu kat a Szer ve zet ve ze tõ je ál tal adott meg bí zó le -
vél lel és sze mély azo no sí tás ra al kal mas ok mánnyal együtt
iga zol ják. A Szer ve zet a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je ként,
vagy tag ja ként szá mí tás ba ve he tõ, ál lo má nyá ba tar to zó
szak em be rek ré szé re a ka to nai ob jek tu mok ba tör té nõ be lé -
pés ér de ké ben a ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve zet tõl éven -
te be lé pé si en ge délyt kér, ame lyet év köz ben szük ség sze -
rint mó do sít. A ha tás kör rel ren del ke zõ szerv az en ge délyt
az igény be ér ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül adja ki.

Az érintettek kötelezettségei a szakmai vizsgálat során

15.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán az érin tet tek (a szak szol -
gá la ti en ge dély ki adá sá val, a lé gi jár mû lé gi al kal mas ság
vizs gá la tá val, a bi zo nyít vány ki adá sá val, a lé gi jár mû gyár -
tá sá val, üzem ben tar tá sá val, kar ban tar tá sá val és ja ví tá sá -
val, a lé gi for gal mi irá nyí tás sal, a re pü lõ tér üzem ben tar tá -
sá val fog lal ko zó szer vek; a szak sze mély zet stb.) kö te le sek 
a vizs gá ló bi zott ság gal együtt mû köd ni.

(2) Az együtt mû kö dés rész fel ada tok el vég zé sé re is ki -
ter jed het, amely nek ér de ké ben az üzem ben tar tó olyan
sze méllyel kép vi sel te ti ma gát a szak mai vizs gá lat ban, aki
a tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben ada tok szol gál ta tá sá hoz,
in téz ke dé sek hez ha tás kör rel és az adott eset tel kap cso lat -
ban szak ér te lem mel ren del ke zik. Az együtt mû kö dés ke re -
té ben az üzem ben tar tó a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je ál tal
kért szak ér tõi vé le mé nye ket be szer zi, kí sér le te ket, pró bá -
kat – sa ját költ sé gé re – el vé gez, vagy el vé gez tet.

(3) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek meg ke re sé sé re az
MH Re pü lõ Or vo si Bi zott ság el nö ke írás ban ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jét a lé gi köz le ke -
dé si bal eset tel, re pü lõ ese ménnyel érin tett sze mély zet
egész ség ügyi ada ta i ról.

(4) Ha a szak mai vizs gá lat so rán kü lön le ges vizs gá lat ra
van szük ség, a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a kü lön le ges
vizs gá lat el vég zé sé re jo go sult szer vet ke re si meg.

A zárójelentés tervezete

16.  §

(1) A zá ró je len tés ter ve ze té nek tar tal mi és for mai kö ve -
tel mé nye it a 4. mel lék let tar tal maz za.

(2) A zá ró je len tés ter ve ze tét a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ -
je ké szí ti el és va la mennyi tag ja alá ír ja. Az eset le ges vé le -
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mény el té rés re a zá ró je len tés ter ve ze té nek alá írá sa kor utal -
ni kell, és az el té rõ vé le ményt zá ra dék ként kell a zá ró je len -
tés ter ve ze té hez csa tol ni.

Zárójelentés

17.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán ké szült fel jegy zé se ket
csak ak kor le het a zá ró je len tés mel lék le te i be fog lal ni, ha
azok a lé gi köz le ke dé si bal eset, a re pü lõ ese mény vagy a
rend el le nes ség elem zé sé hez tar toz nak. A fel jegy zé sek
csak sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don és a ti tok vé -
del mi ren del ke zé sek figye lembe véte lével csa tol ha tók a
zá ró je len tés hez és ki zá ró lag azok a ré szek csa tol ha tók,
ame lyek köz vet le nül kap cso lód nak az elem zés hez.

(2) A zá ró je len tés rész le tes for mai és tar tal mi kö ve tel -
mé nye it a 4. mel lék let tar tal maz za.

Légiközlekedés védelméért felelõs hatóságok
tájékoztatása

18.  §

Ha a szak mai vizs gá lat kap csán fel me rül an nak gya nú -
ja, hogy az ese mény so rán lé gi köz le ke dés vé del me el le ni
jog el le nes cse lek mény tör tént, a Szer ve zet kö te les az érin -
tett ál lam lé gi köz le ke dé si jog el le nes cse lek mé nyek el le ni
vé del mé ért fe le lõs ha tó sá gát ér te sí te ni.

Repülésbiztonsági szolgálat

19.  §

(1) Az ál la mi célú lé gi köz le ke dés biz ton sá ga ér de ké ben 
az ál la mi lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak és üze mel te tõ jé -
nek az Lt. 65/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
re pü lés biz ton sá gi szol gá la tot kell fenn tar ta ni.

(2) A re pü lés biz ton sá gi szol gá lat fel ada tai:
a) a re pü lés biz ton ság hely ze té nek fo lya ma tos fi gye -

lem mel kí sé ré se, elem zé se, ér té ke lé se,
b) a re pü lés biz ton ság fenn tar tá sa ér de ké ben megelõ -

zési, ok ta tá si, ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el vég zé se,
c) re pü lés biz ton sá gi el já rá sok ki dol go zá sa,
d) a re pü lés biz ton sá gi te vé keny ség ta pasz ta la tai alap -

ján meg elõ zõ in téz ke dé sek kez de mé nye zé se,
e) a meg elõ zést cél zó sta tisz ti kák nap ra kész ve ze té se,
f) az üzem ben tar tó Szer ve zet ál tal tör té nõ fel hí vá sa ese -

tén a re pü lõ ese mé nyek és rend el le nes sé gek ki vizs gá lá sa,
g) a ha tó sá gi ha tá ro za tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se,
h) hon vé del mi célú lé gi köz le ke dés ese té ben a ka to nai

nem ze ti szab vá nyok kal össz hang ban je len té sek ké szí té se

a NATO tag or szá gok ha tás kör rel ren del ke zõ re pü lés biz -
ton sá gi szol gá la tai szá má ra,

i) kap cso lat tar tás más re pü lés biz ton sá gi szol gá la tok -
kal, va la mint a ha tás kör rel ren del ke zõ szer vek kel.

(3) A re pü lés biz ton sá gi szol gá lat fél éves és éves – a Szer -
ve zet tel egyez te tett for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ – tá jé koz ta tót ké szít, ame lyet a Szer ve zet ré szé re
meg küld a tárgy idõ sza kot kö ve tõ 30 na pon be lül.

(4) A tá jé koz ta tó a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó be ér ke zett 
és nyil ván tar tás ba vett be je len té se ket és a re pü lés biz ton sá -
gi mu ta tó kat tar tal maz za.

(5) A re pü lés biz ton sá gi szol gá la tok kép vi se lõi éven te
leg alább egy al ka lom mal a Szer ve zet ál tal ren de zett szak -
mai kon fe ren ci án ér té ke lik a re pü lés biz ton ság hely ze tét.

(6) A re pü lés biz ton sá gi szol gá lat tag ja it a 14.  § (1) be -
kez dé sé ben meg je lölt vég zett ség gel, il let ve re pü lés biz ton -
sá gi ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mé lyek kö zül kell ki je löl ni.

20.  §

Az ál la mi lé gi jár mû üzem ben tar tó ja a lé gi köz le ke dé si
bal ese tek kö vet kez mé nye i nek meg elõ zé sé re a ka to nai lég -
ügyi ha tó ság gal egyez te tett in téz ke dé si ter vet ké szít an nak 
ér de ké ben, hogy a ve szély hely zet be ke rü lõ lé gi jár mû vek -
kel kap cso lat ban vagy a be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si
bal eset, re pü lõ ese mény ese tén a sze mé lyek éle te, tes ti ép -
sé gé nek meg óvá sa, va la mint a kö vet kez mé nyek eny hí té se
(fel szá mo lá sa) ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket ha la -
dék ta la nul meg te hes se.

A BELFÖLDÖN BEKÖVETKEZETT
LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESETEKKEL, SÚLYOS

REPÜLÕESEMÉNYEKKEL,
REPÜLÕESEMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ

NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK

Értesítés

21.  §

(1) Lé gi köz le ke dé si bal eset és sú lyos re pü lõ ese mény
be kö vet kez te kor a Szer ve zet a le he tõ leg ki sebb ké se de -
lem mel és a ren del ke zés re álló leg al kal ma sabb és leg gyor -
sabb mó don kö te les ér te sí te ni a kül föl di ki vizs gá ló
 szervet.

(2) Az ér te sí tést a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve -
zet (ICAO) va la me lyik hi va ta los mun ka nyel vén kell meg -
kül de ni. Az ér te sí tés nek az aláb bi in for má ci ót kell tar tal -
maz nia:

a) lé gi köz le ke dé si bal eset ese tén az ACCID, sú lyos re -
pü lõ ese mény ese tén az INCID azo no sí tó rö vi dí tés,
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b) a lé gi jár mû gyár tó ja, tí pu sa, fel ség- és fe dél ze ti azo -
no sí tó jele, szé ria szá ma,

c) a lé gi jár mû tu laj do no sá nak, üzem ben tar tó já nak és
bér lõ jé nek neve,

d) a lé gi jár mû pa rancs no ká nak neve,
e) a lé gi köz le ke dé si bal eset vagy sú lyos re pü lõ ese -

mény dá tu ma és idõ pont ja UTC idõ ben (emel lett fel tün tet -
he tõ he lyi idõ ben is),

f) a lé gi jár mû utol só el in du lá si he lye és ter ve zett le szál -
lá si he lye,

g) a lé gi jár mû nek va la mi lyen könnyen meg ha tá roz ha tó 
föld raj zi pont hoz vagy föld raj zi szé les ség hez és hosszú -
ság hoz vi szo nyí tott hely ze te,

h) a sze mély zet és az uta sok, a fe dél ze ten tar tóz ko dók
kö zül el huny tak és sú lyo san sé rül tek, egyéb ha lot tak és sú -
lyo san sé rül tek szá ma,

i) a lé gi köz le ke dé si bal eset vagy a sú lyos re pü lõ ese -
mény ter mé sze te és a lé gi jár mû ron gá ló dá sá nak mér té ke,

j) an nak jel zé se, hogy a Szer ve zet foly tat-e, és mi lyen
mér té kig szak mai vizs gá la tot, vagy ja va sol ja-e an nak át ru -
há zá sát,

k) a lé gi köz le ke dé si bal eset vagy sú lyos re pü lõ ese -
mény te rü le té nek fi zi kai jel lem zõi,

l) ve szé lyes ra ko mány je len lé te és le írá sa.

AZ ÜZEMBENTARTÓI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

Az üzembentartói vizsgálat

22.  §

(1) Az üzem ben tar tói vizs gá la tot a Szer ve zet fel hí vá sa
alap ján ha la dék ta la nul meg kell kez de ni és a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül le kell foly tat ni. Az üzem ben tar tói vizs -
gá lat nem zet kö zi meg ál la po dás el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban kül föl di meg ha tal ma zott kép vi se lõk és meg fi gye -
lõk nél kül le foly tat ha tó.

(2) A re pü lõ ese mény  miatt in dult üzem ben tar tói vizs gá -
lat ese tén a hely szí ni szem lé rõl ké szült jegy zõ köny vet a
Szer ve zet fõ igaz ga tó já nak meg kell kül de ni. A jegy zõ -
könyv tar tal maz za a hely szín váz la tát, le írá sát, a hely szín -
rõl ké szí tett fény kép- és vi deo fel vé te le ket, to váb bá az
egyéb be gyûj tött anya gok lis tá ját.

(3) Az üzem ben tar tói vizs gá lat bár mely sza ka szá ban a
Szer ve zet a vizs gá la tot sa ját ha tás kö ré be von hat ja.

(4) Az üzem ben tar tói vizs gá la tot vég zõ leg ké sõbb a ki -
vizs gá lás ra tör té nõ fel hí vást kö ve tõ nyol ca dik mun ka na -
pon kö te les elõ ze tes írás be li tá jé koz ta tást adni a Szer ve -
zet nek a Szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott for má ban és adat -
tar ta lom mal a re pü lõ ese mény, il let ve rend el le nes ség fel té -
te le zett oká ról, a ki vizs gá lás ál lá sá ról és ter ve zett irá nyá -
ról. A vizs gá la tot – ha an nak el há rít ha tat lan aka dá lya
nincs – leg ké sõbb az üzem ben tar tói ha tás kör be uta lást kö -

ve tõ hat va na dik na pon je len tés sel kell le zár ni. A je len tés
az érin tet tek sze mé lyes ada ta it sze mély azo no sí tás ra al kal -
mas mó don nem tar tal maz hat ja.

(5) A je len tést meg kell kül de ni:
a) a Szer ve zet nek (pa pír ala pon és – amennyi ben an nak 

nem zet biz ton sá gi aka dá lya nincs – elekt ro ni kus úton is),
b) az üzem ben tar tó ve ze tõ jé nek,
c) az üze mel te tõ nek,
d) a re pü lõ ese mény ben, rend el le nes ség ben érin tett

szak sze mély zet nek,
e) a ka to nai lég ügyi ha tó ság nak,
f) a biz ton sá gi aján lá sok cím zett je i nek.

(6) A je len tés tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i re a
4. mel lék let ben fog lal ta kat meg fele lõen kell al kal maz ni.
A rend el le nes ség vizs gá la tát le zá ró je len tés – ha an nak jel -
le ge in do kol ja – a Szer ve zet tel egyez te tett egy sze rû sí tett
for má ban is el ké szít he tõ. A je len tést az üzem ben tar tó ál tal
a vizs gá lat le foly ta tá sá ra ki je lölt sze mé lyek ve ze tõ je írja
alá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

23.  §

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

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

Dr. Sze ke res Imre s. k., Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM 

együttes rendelethez

Példák a súlyos repülõeseményre

Meg jegy zés:
Bár a mel lék let a sú lyos re pü lõ ese mé nyek több sé gét fel -

so rol ja, az nem le het tel jes. Min den más olyan ese ményt,
amely rõl az érin tet tek úgy íté lik meg, hogy meg fe lel a kri -
té ri u mok nak, szin tén je len te ni kell.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK LÉGI ÜZEMELTETÉSE

1. A lé gi jár mû vek üze mel te té se

1.1. Ve szé lyes meg kö ze lí tés, ami kor el ke rü lõ ma nõ ver
vált szük sé ges sé, vagy el ke rü lõ ma nõ ver is helyén való lett
vol na az össze üt kö zés vagy ve szé lyes hely zet el ke rü lé sé re.

1.2. Lé gi jár mû kor mány zott majd nem föld nek üt kö zé -
se (Cont rol led Flight Into Ter ra in, CFIT) kö vet ke zett be.
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1.3. Meg sza kí tott fel szál lás le zárt vagy fog lalt fu tó pá -
lyán, vagy ilyen fu tó pá lyá ról az aka dá lyo kat alig el ke rül ve 
vég re haj tott fel szál lás.

1.4. Le szál lás vagy le szál lá si kí sér let le zárt vagy fog -
lalt fu tó pá lyá ra.

1.5. Be ha to lás a fu tó pá lyá ra, ami kor el ke rü lõ ma nõ ver
vált szük sé ges sé.

1.6. A lé gi jár mû haj tó mû tel je sít mé nye messze alat ta
ma radt a fel szál lás vagy kez de ti emel ke dés so rán vár ha tó
tel je sít mény nek.

1.7. Tûz, rob ba nás, füst, mér ge zõ vagy ár tal mas gá zok,
gõ zök az utas ka bin ban vagy a ra ko dó tér ben, vagy haj tó -
mû tûz, még ak kor is, ha a tü zet tûz ol tó anya gok kal el ol tot -
ták.

1.8. Olyan vész hely zet, ami  miatt a ha jó zó sze mély zet -
nek sür gõ sen oxi gént kel lett hasz nál nia.

1.9. A lé gi jár mû szer ke ze ti hi bá ja, vagy a haj tó mû szét -
esé se, ami nem szá mít bal eset nek.

1.10. A lé gi jár mû egy vagy több rend sze ré nek több szö -
rös meg hi bá so dá sa, ami sú lyo san be fo lyá sol ja a lé gi jár mû
üze mel te té sét.

1.11. A tü ze lõ anyag gal kap cso la tos min den olyan ál la -
pot, amely  miatt a pi ló tá nak kény szer hely ze tet kel le ne be -
je len te nie.

1.12. Fel szál lá si vagy le szál lá si in ci den sek, pél dá ul rö -
vid re szál lás, túl fu tás vagy le fu tás a pá lya szé lén.

1.13. Rend szer hi ba, idõ já rá si je len sé gek, az en ge dé -
lye zett re pü lé si ka rak te risz ti kán kí vül re ke rü lés, vagy
egyéb ese mény, ami ne héz sé get okoz ha tott vol na a lé gi jár -
mû kor mány zá sá ban.

1.14. Egy nél több rend szer meg hi bá so dá sa egy re dun -
dáns szer ve zé sû rend szer ben, amely a re pü lés irá nyí tá sa és 
a na vi gá ció szem pont já ból el sõd le ges fon tos sá gú.

1.15. Lé gi jár mû kor má nyoz ha tó sá gá nak el vesz té se
(be le ért ve a kor má nyoz ha tó ság rész le ges vagy át me ne ti
el vesz té sét is), füg get le nül an nak oká tól.

1.16. Ese mé nyek a V1-hez (el ha tá ro zá si) kö ze li vagy
afe let ti se bes ség nél, ame lyek ve szé lyes vagy po ten ci á li san 
ve szé lyes hely ze tek oka vagy kö vet kez mé nye (pél dá ul
meg sza kí tott fel szál lás, a fa rok rész föld höz ütõ dé se, haj tó -
mû tel je sít mé nyé nek el vesz té se stb.).

1.17. A lé gi jár mû üt kö zé se bár mi lyen más lé gi jár mû -
vel vagy más föl di tárggyal, ha a sé rü lés cse kély sé ge  miatt
nem kö vet ke zett be lé gi köz le ke dé si bal eset.

1.18. A lé gi jár mû szán dé kolt kon fi gu rá ci ó ja be ál lí tá sá -
nak el le he tet le nü lé se va la mely re pü lé si fá zis ban (pél dá ul
fu tó mû ki bo csá tá sa és fu tó mû aj tók nyi tá sa, fék la pok, sta -
bi li zá to rok stb.).

1.19. Ok ta tá si, rend szer el len õr zé si vagy kép zé si cél ból 
elõ idé zett hi ba fel té te lek bár mi lyen szán dé kos szi mu lá ci ó -
já nak kö vet kez té ben fel me rü lõ ve szély vagy po ten ci á lis
ve szély.

1.20. TCAS (traf fic al ert col li si on avo i dan ce sys tem =
lé gi jár mû vek ve szé lyes kö ze le dé sét jel zõ fe dél ze ti rend -
szer) (ACAS) (air bor ne col li si on avo i dan ce sys tem = le ve -

gõ be li össze üt kö zést meg elõ zõ rend szer) RA (re so lu ti on
ad vi so ry = bó lin tá si uta sí tás) jel zés(ek).

1.21. A su gár haj tó mû vagy lég csa var su gár ki áram lá sa
ál tal oko zott je len tõs ká rok vagy sú lyos (nem sze mé lyi)
sé rü lé sek.

2.Vész hely ze tek

2.1. Bár mi lyen nem szab vá nyos el já rás al kal ma zá sa a
lé gi jár mû sze mély zet vagy a kí sé rõ sze mély zet ál tal va la -
mely vész hely zet meg ol dá sá ra, ami kor:

– az el já rás lé te zik, de azt nem hasz nál ják;
– nincs el já rás;
– az el já rás lé te zik, de hi á nyos vagy nem meg fe le lõ;
– az el já rás té ves;
– hely te len el já rást al kal maz tak.
2.2. Vész hely zet ese tén tör té nõ al kal ma zás ra ter ve zett

bár mi lyen el já rás elég te len vol ta.
2.3. Vész ki ürí tés hez ve ze tõ ese mény.
2.4. Bár mi lyen vész hely ze ti fel sze re lés vagy elõ írt

vész hely ze ti el já rás hasz ná la ta va la mi lyen hely zet meg ol -
dá sa ér de ké ben.

2.5. Vész hely zet ki nyil vá ní tá sá hoz ve ze tõ ese mény
(,,may-day” vagy emer gen cy des cent).

3. A lé gi jár mû sze mély zet cse lek võ kép te len né vá lá sa

3.1. A lé gi jár mû sze mély zet bár me lyik tag já nak cse -
lek võ kép te len né vá lá sa, be le ért ve a fel szál lás elõt ti ese tet
is, ha úgy vé lik, hogy a cse lek võ kép te len né vá lás a fel szál -
lás után is be kö vet kez he tett vol na.

3.2. A kí sé rõ sze mély zet bár me lyi ké nek cse lek võ kép -
te len né vá lá sa, amely nek so rán kép te len né vá lik a fon tos
vész hely ze ti fel ada tok el lá tá sá ra.

4. Idõ já rás

4.1. Je ge se dés, amely irá nyí tá si ne héz sé gek hez, a lé gi -
jár mû sé rü lé sé hez vagy bár mely alap ve tõ rend szer el vesz -
té sét vagy hi bás mû kö dé sét okoz ta.

5. Egyéb ese mé nyek

5.1. Bár mi lyen más tí pu sú egyéb olyan ese mény,
amely rõl úgy vé lik, hogy az ve szé lyez tet te vagy ve szé -
lyez tet het te vol na a lé gi jár mû vet vagy a lé gi jár mû fe dél ze -
tén vagy a föl dön tar tóz ko dó kat.

II. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI ESEMÉNYEI

II/A.

1. Rend sze rek

1.1. Az aláb bi ál ta lá nos, va la mennyi rend szer re ér vé -
nyes fel so ro lás, ame lyek sú lyos hely ze tet idéz tek elõ az ál -
tal, hogy a sze mély zet nem ké pes ural ni a rend szert, pél -
dául:
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1.1.1. nem szán dé kolt ön ál ló mû kö dés;
1.1.2. hely te len és/vagy nem tel jes re ak ció, be le ért ve a

kor lá to zott vagy ne héz moz gást;
1.1.3. kor mány szer vek ön ál ló moz gá sa;
1.1.4. kö té sek me cha ni kus szét kap cso ló dá sa vagy

meg hi bá so dá sa;
1.1.5. a rend szer ki zá ró la gos funk ció(i)nak el vesz té se

vagy meg hi bá so dá sa (egy rend szer szá mos funk ci ót in teg -
rál hat);

1.1.6. in ter fe ren cia a rend sze re ken be lül vagy azok kö -
zött;

1.1.7. a rend szer vé del mi be ren de zé sei vagy a hoz zá juk 
tar to zó szük ség hely ze ti be ren de zé sek el vesz té se vagy
meg hi bá so dá sa;

1.1.8. bár mely fõ rend szer, rész rend szer vagy be ren de -
zés el vesz té se, je len tõs meg hi bá so dá sa vagy ká ro so dá sa;

1.1.9. a több szö rös füg get len fõ rend szer rel, rész rend -
sze rek kel vagy be ren de zé sek kel fel sze relt lé gi jár mû-tí pu -
sok nál egy nél több fõ rend szer, rész rend szer vagy be ren de -
zés el vesz té se, je len tõs meg hi bá so dá sa vagy ká ro so dá sa;

1.1.10. a hid ra u li ka fo lya dék, a tü ze lõ anyag, az olaj
vagy bár mely más fo lyé kony anyag szi vár gá sa, amely tûz -
ve szély hez vagy a lé gi jár mû szer ke ze te i nek, rend sze re i -
nek vagy be ren de zé sé nek – eset leg ve szé lyes mér té kû –
szennye zõ dé sé hez vagy a fe dél ze ten tar tóz ko dók ve szé -
lyez te té sé hez ve ze tett;

1.1.11. bár mely jel zõ rend szer mû kö dé si za va ra vagy
meg hi bá so dá sa, ha en nek kö vet kez mé nye ként a ha jó zó -
sze mély zet fél re ve ze tõ jel zé se ket kap, és ez ve szé lyes
hely ze tet idé zett vagy idéz he tett vol na elõ;

1.1.12. bár mi lyen le ál lás, mû kö dé si za var vagy meg hi -
bá so dás, ha az a re pü lés va la mely kri ti kus fá zi sá ban tör té -
nik, és az érin tett rend szer mû kö dé sé re ha tás sal van.

II/B. A bejelentésköteles események példái, amelyek 
a meghatározott rendszerekre alkalmazott általános

követelményekbõl adódnak

1. Haj tó mû rend szer (be le ért ve a haj tó mû ve ket, a lég -
csa va ro kat és a for gó szárny-rend sze re ket), va la mint a fe -
dél ze ti se géd haj tó mû (APU/Au xi li a ry Po wer Unit)

1.1. Túl pör gés vagy bár mely gyor san for gó al kat rész
(pél dá ul APU, sû rí tett le ve gõs haj tó mû in dí tó, klí ma be ren -
de zés, lég tur bi nás mo tor, lég csa var vagy for gó szárny) for -
du lat szám-sza bá lyo zá sá nak el le he tet le nü lé se.

1.2. A haj tó mû bár mely ré szé nek meg hi bá so dá sa, az
aláb bi ak kö zül egy vagy több kö vet kez ménnyel:

1.2.1. el len õri zet len bel sõ vagy kül sõ tûz vagy for ró
gáz ki tö ré se;

1.2.2. to ló erõ a pi ló ta ál tal vá lasz tot tól el té rõ irány ban;
1.2.3. a tel je sít mény, a to ló erõ vagy a for du lat szám ve -

zér lé sé nek el le he tet le nü lé se;
1.2.4. sûrû, lát ha tó gá zok vagy to xi kus anya gok olyan

mér té kû kon cent rá ci ó ja, amely ele gen dõ a sze mély zet
vagy az uta sok cse lek võ kép te len né vá lá sá hoz.

1.3. Nem szán dé kolt to ló erõ/tel je sít mény vesz te ség,
-vál to zás vagy -in ga do zás, ami kor az ese mény a to ló erõ-
vagy a tel je sít mény ve zér lés el vesz té sé nek (LOTC/loss of
thrust or po wer cont rol) mi nõ sül, azaz:

1.3.1. egy mo to ros lé gi jár mû nél;
1.3.2. ha az ese mény a min den ko ri fo lya mat hoz ké pest

túl zott nak te kint he tõ; vagy
1.3.3. ha több haj tó mû ves lé gi jár mû nél ez több mint

egy haj tó mû vet érint, kü lö nö sen a két haj tó mû ves lé gi jár -
mû nél.

1.4. Kö zös ere de tû hi bák, ame lyek re pü lés köz ben
olyan ma gas le ál lá si arányt okoz hat nak, hogy fenn áll an -
nak a le he tõ sé ge, hogy a re pü lés so rán egy nél több haj tó -
mû áll hat le.

1.5. A haj tó mû je len tõs ré szé nek rész le ges vagy tel jes
el vesz té se.

2. Lég csa va rok és erõ át vi tel

2.1. A lég csa var vagy a haj tó mû bár mely ré szé nek el -
vesz té se vagy meg hi bá so dá sa, az aláb bi kö vet kez -
ménnyel:

2.2. to ló erõ a pi ló ta ál tal vá lasz tot tól el len té tes irány -
ban;

2.3. a lég csa var vagy a lég csa var bár me lyik na gyobb
ré szé nek el sza ba du lá sa.

3. For gó szárny és erõ át vi tel

3.1. A for gó szárny haj tó mû há zá nak/rög zí té sé nek
olyan ká ro so dá sa vagy hi bá ja, amely  miatt a for gó szárny
re pü lés köz ben le vál hat és/vagy a for gó szárny-ve zér lés
meg hi bá sod hat.

3.2. A fa rok lég csa var, il let ve erõ át vi tel és egyen ér té kû
rend sze rek ká ro so dá sa.

3.3 A for gó szárny ré sze i nek olyan mér té kû el vesz té se,
amely je len tõ sen be fo lyá sol ja a kor má nyoz ha tó sá got.

III. LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK,
BERENDEZÉSEK ÉS FÖLDI SZOLGÁLAT

III/A. Az alábbi pontok példákat tartalmaznak 
a Rendszerek alpontban felsorolt, adott rendszerekre
vonatkozó általános követelmények alkalmazásából

adódó bejelentés köteles eseményekre

1. Elekt ro mos rend szer

1.1. elekt ro mos ge ne rá tor-rend szer tel jes el vesz té se,
egye dül ál ló rend szer ese tén, vagy egy nél több ge ne rá tor
el vesz té se.

2. Re pü lõ gép ve zér lõ rend szer

2.1. a ve zér lõ szer vek aka rat lan moz gá sa és/vagy hely -
te len mû kö dé se;
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2.2. a me cha ni kus re pü lés ve zér lés ki ol dá sa vagy el -
vesz té se;

2.3. a lé gi jár mû szo ká sos ve zér lé sé nek je len tõs za va ra,
vagy a re pü lé si tu laj don sá gok rom lá sa.

3. Tü ze lõ anyag-rend szer

3.1. re pü lés idõ tar ta ma alatt tü ze lõ anyag-szi vár gás,
ami je len tõs tü ze lõ anyag-vesz tés hez, tûz ve szély hez, je -
len tõs szennye zõ dés hez ve ze tett;

3.2. a tü ze lõ anyag-le eresz tõ rend szer hi bás mû kö dé se
vagy meg hi bá so dá sa, amely nem szán dé kolt je len tõs tü ze -
lõ anyag-vesz tést, tûz ve szélyt, a lé gi jár mû be ren de zé se i -
nek ve szé lyes el szennye zõ dé sét, vagy a tü ze lõ anyag gyors 
le ve gõ be eresz té sé nek el le he tet le nü lé sét okoz ta.

4. Hid ra u li kus rend szer

4.1. több mint egy hid ra u li kus kör el vesz té se.

5. Je ge se dést ész le lõ/vé del mi rend szer

5.1. a je ge se dés gát ló/jég men te sí tõ rend szer nem fel is -
mert el vesz té se vagy tel je sít mény csök ke né se, je ge se dé si
vagy vár ha tó je ge se dé si kö rül mé nyek mel lett;

5.2. hord szár nyak szim met ri kus jég men te sí té sé nek el -
le he tet le nü lé se, je ge se dé si vagy vár ha tó je ge se dé si kö rül -
mé nyek mel lett;

5.3. a szo ká sos tól el té rõ je ge se dés, amely lé nye ges ha -
tás sal van a tel je sít mény re vagy a re pü lé si tulajdonsá -
gokra;

5.4. a pi ló ta fül ké bõl  való ki lá tás je len tõs rom lá sa.

6. Jel zõ/fi gyel mez te tõ/nyil ván tar tó rend sze rek

6.1. bár mi lyen jel zõ rend szer hi bás mû kö dé se vagy
meg hi bá so dá sa, ami kor fenn áll a le he tõ sé ge an nak, hogy
va la mely lé nye ges rend szer ki jel zõ jé nek hi bá ja  miatt a
sze mély zet hi bás in téz ke dé se ket hoz, amely ve szé lyes
hely ze tet idéz elõ.

7. Fu tó mû rend szer/fé kek/ab ron csok

7.1. tûz a fék be ren de zés ben;
7.2. a fu tó mû vagy fu tó mû aj tó szán dék nél kü li behú -

zása;
7.3. egy szer re több gu mi ab roncs szét rob ba ná sa.

8. Na vi gá ci ós rend sze rek (be le ért ve a pre cí zi ós meg kö -
ze lí té si rend sze re ket) és a re pü lé si adat rög zí tõ rend sze re ket

8.1. a na vi gá ci ós be ren de zé sek tel jes el vesz té se vagy
több na vi gá ci ós be ren de zés meg hi bá so dá sa.

9. Csap olt le ve gõ-rend szer

9.1. az el vett for ró le ve gõ szi vár gá sa, ami tûz jel zés hez
ve zet vagy szer ke ze ti ká ro so dást okoz;

9.2. va la mennyi csap olt le ve gõ-rend szer el vesz té se.

III/B. A bejelentésköteles események jegyzéke 
a léginavigációs szolgálatokhoz kapcsolódóan

1. ATM (Air Traf fic Ma na ge ment) spe ci fi kus ese mé -
nyek (be le ért ve mind azo kat a hely ze te ket, ame lyek érin tik
az ATM szol gá la tok biz ton sá gos nyúj tá sá nak le he tõ sé gét,
be le ért ve azo kat a hely ze te ket is, ami kor a lé gi jár mû biz -
ton sá gos mû kö dé sét csak vé let le nül nem ve szé lyez tet ték).
Ide tar toz nak az aláb bi ese mé nyek:

1.1. az ATM szol gá la tok nyúj tá sá nak ellehetetlenü -
lése;

1.2. lé gi for gal mi szol gá lat nyúj tá sá nak ellehetetlenü -
lése;

1.3. lég tér irá nyí tó szol gá la tok biz to sí tá sá nak el le he tet -
le nü lé se.

2. Az aláb bi pon tok pél dá kat tar tal maz nak az „ATM
spe ci fi kus ese mé nyek” al cím alatt fel so rolt ál ta lá nos kö -
ve tel mé nyek nek a lé gi jár mû vek mû kö dé sé re tör té nõ al kal -
ma zá sá ból adó dó be je len tés kö te les ese mé nyek re.

2.1. Je len tõs mér ték ben hely te len, nem meg fe le lõ vagy
fél re ve ze tõ in for má ció nyúj tá sa bár mi lyen föl di for rás ból,
pél dá ul a lé gi for gal mi irá nyí tás (ATC/Air Traf fic Cont -
rol), au to ma ti kus ter mi nál in for má ci ós szol gá lat
(ATIS/Au to ma tic Ter mi nal In for mat ion Ser vi ce), me te o -
ro ló gi ai szol gá la tok, na vi gá ci ós adat bá zi sok, tér ké pek,
 diagramok, ké zi köny vek stb.

2.2. Re pü lés irá nyí tás az elõ írt leg ki sebb föld fe let ti ma -
gas ság alatt.

2.3. Mi ni má lis el kü lö ní té si tá vol sá gok – az en ge dé lye -
zett mi ni má lis ér ték fe lét meg ha la dó mér té kû – megsér -
tése.

2.4. Jo go su lat lan be ha to lás a lég tér be, amely ve szé lyes
hely ze tet idé zett elõ.

2.5. Jog el le nes rá dió for ga lom, amely ve szé lyes hely ze -
tet idé zett elõ.

2.6. A lé gi for gal mi na vi gá ci ós szol gá lat föl di vagy mû -
hol das lé te sít mé nye i nek el vesz té se, amely ve szé lyes hely -
ze tet idé zett elõ.

2.7. Je len tõs ATC/ATM hiba vagy a re pü lõ tér inf ra -
struk tú rá já nak je len tõs rom lá sa, amely ve szé lyes hely ze tet 
idé zett elõ.

2.8. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in lé gi jár mû, jár mû, ál -
lat vagy ide gen tárgy ál tal kép zett aka dály, ami ve szé lyes
vagy po ten ci á li san ve szé lyes hely ze tet okoz.

2.9. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in az aka dá lyok vagy
ve szé lyek hi bás vagy hi á nyos jel zé se, ami ve szé lyes hely -
ze tet okoz.

2.10. A re pü lõ té ri jel zõ fé nyek hi á nya, lé nye ges meg hi -
bá so dá sa, vagy ha azok nem áll nak ren del ke zés re, ez ál tal
ve szé lyes hely ze tet elõ idéz ve.
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2. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM 

együttes rendelethez

Példák olyan repülõeseményre, amelyek nem
tartoznak a súlyos repülõesemény körébe

Meg jegy zés:
Bár a mel lék let a je len tés kö te les re pü lõ ese mé nyek, ese -

mé nyek több sé gét fel so rol ja, az nem le het tel jes. Min den
más olyan ese ményt, amely rõl az érin tet tek úgy íté lik meg, 
hogy meg fe lel a kri té ri u mok nak, szin tén je len te ni kell.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK LÉGI ÜZEMELTETÉSE

1. A lé gi jár mû vek üze mel te té se

1.1. Nem szán dé kolt lé nye ges el té rés az uta zó se bes -
ség tõl, a ki je lölt irány tól vagy ma gas ság tól (több mint
300 láb), füg get le nül an nak oká tól.

1.2. Le eresz ke dés az el ha tá ro zá si ma gas ság vagy a
süllye dés mi ni má lis ma gas sá ga alatt az elõ írt vi zu á lis re fe -
ren ci ák nél kül.

1.3. A tény le ges sa ját po zí ció vagy más lé gi jár mû po zí -
ci ó já nak el vesz té se.

1.4. A kom mu ni ká ció meg sza ka dá sa a ha jó zó sze mély -
zet tag jai kö zött (CRM/Co-or di na ti on Re vi si on Mes sa ge),
vagy a ha jó zó sze mély zet és más fe lek [lé gi utas-kí sé rõ sze -
mély zet, lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat (ATC), re pü lõ -
mér nö kök] kö zött.

1.5. Dur va le szál lás – olyan le szál lás, ami kor szük sé -
ges nek tû nik a „dur va le szál lá si el len õr zés” el vég zé se.

1.6. A tü ze lõ anyag-el osz tás egyen lõt len sé gi ha tár ér té -
ké nek túl lé pé se.

1.7. SSR-kód (Se con da ry Sur ve il lan ce Ra dar) vagy
ma gas ság mé rõ hely te len be ál lí tá sa.

1.8. A na vi gá ci ó hoz vagy tel je sít mény szá mí tá sok hoz
al kal ma zott ké szü lé kek hely te len prog ra mo zá sa vagy té -
ves ada tok be vi te le vagy al kal ma zá sa.

1.9. Rá dió üze ne tek té ves vé te le vagy ér tel me zé se.
1.10. A lé gi jár mû szán dé kolt kon fi gu rá ci ó ja be ál lí tá sá -

nak el le he tet le nü lé se va la mely re pü lé si fá zis ban (pél dá ul
fu tó mû-be hú zás és fu tó mû aj tók, fék la pok, sta bi li zá to rok,
orr se géd szár nyak stb.).

1.11. Ok ta tá si, rend szer el len õr zé si vagy kép zé si cél ból 
elõ idé zett hi ba fel té te lek bár mi lyen szán dé kos szi mu lá ci ó -
já nak kö vet kez té ben fel me rü lõ ve szély vagy po ten ci á lis
ve szély.

1.12. Szo ká sos tól el té rõ vib rá ció.
1.13. A lé gi jár mû ma nõ ve re zé sé vel kap cso la tos bár -

me lyik el sõd le ges jel zõ rend szer mû kö dé se, pél dá ul kon fi -
gu rá ció fi gyel mez te tés, át esés jel zõ (kor mány rá zó), se bes -
ség túl lé pés re fi gyel mez te tõ jel zés stb., ki vé ve:

– ha a ha jó zó sze mély zet két sé get ki zá ró mó don meg ál -
la pí tot ta, hogy a jel zés té ves volt, és a té ves fi gyel mez te tõ

jel zés nem oko zott ne héz sé get vagy ve szélyt a sze mély zet -
nek a fi gyel mez te tõ jel zés re adott re ak ci ó ja  miatt; vagy

– ha azt kép zé si vagy vizs gá la ti cél ból mû köd tet ték.

1.14. A ve szé lyes föld kö zel ség jel zõ rend szer
(GPWS/gro und pro xi mity war ning sys tem) fi gyel mez te tõ
jel zé se, ami kor:

1.14.1. a lé gi jár mû a ter ve zett nél vagy a várt nál kö ze -
lebb ke rült a föld höz; vagy

1.14.2. a fi gyel mez te tõ jel zés mû sze res me te o ro ló gi ai
kö rül mé nyek mel lett vagy éj sza ka kö vet ke zik be, és meg -
ál la pít ják, hogy azt a hir te len eresz ke dés (1. üzem mód)
vál tot ta ki; vagy

1.14.3. a fi gyel mez te tõ jel zést an nak el mu lasz tá sa
okoz ta, hogy nem bo csá tot ták ki a fu tó mû vet vagy a fék la -
po kat a le szál lás meg fe le lõ pont ján (4. üzem mód); vagy

1.14.4. bár mi lyen ne héz ség vagy ve szély me rült vagy
me rül he tett vol na fel a ha jó zó sze mé lyek nek a fi gyel mez -
te tõ jel zés re adott re ak ci ó ja  miatt, pél dá ul le het sé ges csök -
ken tett el kü lö ní tés más re pü lõ gé pek tõl. Ide tar toz hat bár -
mi lyen jel le gû vagy tí pu sú fi gyel mez te tõ jel zés, azaz
 valódi, za va ró vagy té ves.

1.15. GPWS ri asz tás ab ban az eset ben, ha bár mi lyen
ne héz ség vagy ve szély me rült vagy me rül he tett vol na fel a
ha jó zó sze mély zet nek a ri asz tás ra adott re ak ci ó ja  miatt.

1.16. Át star to lás, ami ve szé lyes vagy po ten ci á li san ve -
szély hely ze tet te remt.

1.17. A tü ze lõ anyag-rend szer hi bás mû kö dé se vagy ká -
ro so dá sa, amely ki ha tás sal van a tü ze lõ anyag-el lá tás ra
és/vagy -el osz tás ra.

2. Vész hely ze tek

2.1. Sür gõs sé gi hely zet ki nyil vá ní tá sá hoz ve ze tõ ese -
mény (Pan Pan; May-day).

2.2. Bár mi lyen vész hely ze ti rend szer vagy be ren de zés
– az összes ki já ra ti aj tót és vi lá gí tást is be le ért ve – nem ki -
elé gí tõ mû kö dé se, ide ért ve azt is, ami kor azt kar ban tar tá si, 
ok ta tá si vagy vizs gá la ti cél ra hasz nál ják.

3. Idõ já rás

3.1. Vil lám csa pás, amely a lé gi jár mû sé rü lé sét vagy
bár mely alap ve tõ rend szer el vesz té sét vagy hi bás mû kö dé -
sét okoz ta.

3.2. Jég esõ, amely a lé gi jár mû sé rü lé sét vagy bár mely
alap ve tõ rend szer el vesz té sét vagy hi bás mû kö dé sét okoz ta.

3.3. Sú lyos tur bu len cia, amely a fe dél ze ten tar tóz ko -
dók sé rü lé sét okoz hat ja, vagy a lé gi jár mû tur bu len ci a vizs -
gá la tá nak el vég zé sét igény li.

3.4. Szél nyí rás.

4. Egyéb ese mé nyek

4.1. Meg ha tá ro zott tí pu sú ese mény is mét lõ dé se, amely
el szi ge tel ten nem len ne be je len tés kö te les, de elõ for du lá -
sá nak gya ko ri sá ga  miatt po ten ci á lis ve szélyt je lent.
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4.2. Üt kö zés ma dár ral, ami a lé gi jár mû sé rü lé sét vagy
bár mely alap ve tõ rend szer el vesz té sét vagy hi bás mû kö dé -
sét okoz ta.

4.3. Kel tett tur bu len cia.

II. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI ESEMÉNYEI

1. Szer ke zet

Nem min den szer ke ze ti ká ro so dást kell be je len te ni.
Mér nö ki meg íté lés szük sé ges an nak el dön té sé hez, hogy az 
adott ká ro so dás ele gen dõ en sú lyos-e ah hoz, hogy be je -
lent sék. Az aláb bi pél dák ve he tõk figye lembe:

1.1. fon tos sár kány szer ke ze ti elem (PSE/prin ci pal
struc tu ral ele ment) ká ro so dá sa, ame lyet nem je löl tek meg
ká ro so dás tû rõ ként (kor lá to zott élet tar ta mú ele mek). A sár -
kány szer ke ze ti ele mek azok, ame lyek lé nye ge sen hoz zá já -
rul nak a re pü lés köz ben, a föl dön és a túl nyo más  miatt je -
lent ke zõ ter he lés el vi se lé sé hez, és ame lyek meg hi bá so dá -
sa a lé gi jár mû el vesz té sét okoz hat ja;

1.2. a ká ro so dás tû rõ ként meg je lölt sár kány szer ke ze ti
ele mek meg en ged he tõ mér té ket meg ha la dó meg hi bá so dá -
sa vagy ká ro so dá sa;

1.3. va la mely sár kány szer ke ze ti elem en ge dé lye zett tû -
rés ha tá rát meg ha la dó ká ro so dás vagy hiba, amely a szer -
ke zet me rev sé get olyan mér ték ben csök kent het né, hogy az 
elõ írt rez gés-, di ver gen cia- és irá nyí tás re ver zá lá si ha tár ér -
té ke ket már nem le het biz to sí ta ni;

1.4. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely nek kö vet kez té ben olyan tö me gû ré szek sza ba dul -
hat nak el, ame lyek a lé gi jár mû vön tar tóz ko dók nak sé rü -
lést okoz hat nak;

1.5. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely a rend sze rek meg fe le lõ mû kö dé sét ve szé lyez tet he ti. 
Lásd a „Rend sze rek” al cím alat ti fel so ro lást;

1.6. a lé gi jár mû bár mely szer ke ze ti ele mé nek re pü lés
köz be ni el vesz té se.

2. Rend sze rek

Az ál ta lá nos, va la mennyi rend szer re al kal maz ha tó kö -
ve tel mé nyek bõl adó dó be je len tés kö te les ese mé nyek:

2.1. bár mely rend szer, al rend szer vagy be ren de zés el -
vesz té se, je len tõs meg hi bá so dá sa vagy ká ro so dá sa, ami -
kor a szab vá nyos üze me lé si el já rá so kat vagy gya kor la to -
kat stb. nem le he tett ki elé gí tõ mó don le foly tat ni;

2.2. a sze mély zet nem ké pes ural ni a rend szert, pél dá ul:
2.2.1. nem szán dé kolt ön ál ló mû kö dés;
2.2.2. hely te len és/vagy nem tel jes re ak ció, be le ért ve a

kor lá to zott vagy ne héz moz gást;
2.2.3. kor mány szer vek ön ál ló moz gá sa;
2.2.4. kö té sek me cha ni kus szét kap cso ló dá sa vagy

meg hi bá so dá sa;
2.3. a rend szer ki zá ró la gos funk ció(i)nak el vesz té se

vagy meg hi bá so dá sa (egy rend szer szá mos funk ci ót in teg -
rál hat);

2.4. in ter fe ren cia a rend sze re ken be lül vagy azok kö -
zött;

2.5. a rend szer vé del mi be ren de zé sei vagy a hoz zá juk
tar to zó szük ség hely ze ti be ren de zé sek el vesz té se vagy
meg hi bá so dá sa;

2.6. a rend szer re dun dan ci á já nak el vesz té se;
2.7. a rend szer elõ re nem lát ha tó mû kö dé sé bõl szár -

mazó bár mely ese mény;
2.8. az egyet len fõ rend szer rel, rész rend sze rek kel vagy

be ren de zé sek kel fel sze relt lé gi jár mû tí pu sok nál bár mely
fõ rend szer, rész rend szer vagy be ren de zés el vesz té se, je -
len tõs meg hi bá so dá sa vagy ká ro so dá sa;

2.9. a lé gi jár mû rend sze re i hez vagy be ren de zé sé hez
kap cso ló dó bár mely el sõd le ges jel zõ rend szer mû kö dé se,
ki vé ve, ha a ha jó zó sze mély zet két sé get ki zá ró mó don
meg ál la pí tot ta, hogy a jel zés té ves volt, fel té ve, hogy a té -
ves fi gyel mez te tõ jel zés nem oko zott ne héz sé get vagy ve -
szélyt a sze mély zet nek a fi gyel mez te tõ jel zés re adott re ak -
ci ó ja  miatt;

2.10. a hid ra u li ka fo lya dék, a tü ze lõ anyag, az olaj vagy
bár mely más fo lyé kony anyag szi vár gá sa, amely tûz ve -
szély hez vagy a lé gi jár mû szer ke ze te i nek, rend sze re i nek
vagy be ren de zé sé nek – eset leg ve szé lyes mér té kû –
szennye zõ dé sé hez ve ze tett;

2.11. bár mely jel zõ rend szer mû kö dé si za va ra vagy
meg hi bá so dá sa, ha en nek kö vet kez mé nye ként a ha jó zó -
sze mély zet fél re ve ze tõ jel zé se ket kap hat;

2.12. a re pü lés ve zér lõ szer ve i nek aszim met ri á ja; pél -
dá ul fék la pok, orr se géd szár nyak, áram lás ron tó szárny fék -
la pok stb.

A 7–22. pont tar tal maz za a be je len tés kö te les re pü lõ ese -
mé nyek pél dá it, ame lyek a meg ha tá ro zott rend sze rek re al -
kal ma zott ezen ál ta lá nos kö ve tel mé nyek bõl adód nak.

3. Haj tó mû rend szer (be le ért ve a haj tó mû ve ket, a lég -
csa va ro kat és a for gó szárny-rend sze re ket), va la mint a fe -
dél ze ti se géd haj tó mû (APU)

3.1. Bár mely haj tó mû nél láng ki ma ra dás, le ál lás vagy
meg hi bá so dás.

3.2. A haj tó mû bár mely ré szé nek le ál lá sa vagy meg hi -
bá so dá sa, az aláb bi ak kö zül egy vagy több kö vet kez -
ménnyel:

3.2.1. al kat ré szek/tör me lék el sza ba du lá sa;
3.2.2. a tel je sít mény, a to ló erõ vagy a for du lat szám ve -

zér lé sé nek el le he tet le nü lé se;
3.2.3. a haj tó mû szo ká sos el já rá sok sze rin ti le ál lí tá sá -

nak el le he tet le nü lé se;
3.2.4. üzem ké pes haj tó mû új ra in dí tá sá nak el le he tet le -

nü lé se.
3.3. Nem szán dé kolt to ló erõ/tel je sít mény vesz te ség,

-vál to zás vagy -in ga do zás.
3.4. Kö zös ere de tû hi bák, ame lyek re pü lés köz ben

olyan ma gas le ál lá si arányt okoz hat nak, hogy fenn áll an -
nak a le he tõ sé ge, hogy a re pü lés so rán egy nél több haj tó -
mû áll hat le.
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3.5. Va la mely haj tó mû-kor lá to zó vagy ve zér lõ szer ke -
zet szük sé ges eset ben nem mû kö dik vagy nem a szán dé -
kolt mó don mû kö dik.

3.6. A haj tó mû-pa ra mé te rek túl lé pé se.

3.7. Ká ro so dást oko zó érint ke zés ide gen test tel
(FOD/fo re ign ob ject da ma ge).

4. Lég csa va rok és erõ át vi tel

4.1. A lég csa var vagy a haj tó mû bár mely ré szé nek
meg hi bá so dá sa az aláb bi ak kö zül egy vagy több kö vet kez -
ménnyel:

4.2. a lég csa var túl pör gé se;

4.3. túl zott lég el len ál lás ki ala ku lá sa;

4.4. túl zott ki egyen sú lyo zat lan sá got oko zó hiba;

4.5. a lég csa var la pá tok nem szán dé kolt moz gá sa a re -
pü lés hez meg ha tá ro zott mi ni má lis po zí ci ó ban, kis ál lás -
szög mel lett;

4.6. a lég csa var vi tor lá zó hely zet be ál lí tá sá nak el le he -
tet le nü lé se;

4.7. a lég csa var-ál lás szög sza bá lyo zá sá nak el le he tet le -
nü lé se;

4.8. az ál lás szög nem szán dé kolt meg vál to zá sa;

4.9. el len õriz he tet len to ló erõ- vagy for du lat szám-in ga -
do zás;

4.10. kis ener gi á jú ré szek el sza ba du lá sa.

5. APU-k:

5.1. Az APU le ál lá sa vagy el vesz té se olyan kor, ami kor
a mû kö dé si elõ írások sze rint az nél kü löz he tõ, vagy
ETOPS (ex ten ded ran ge ope rat ions with two-en gi ne air -
planes = két haj tó mû ves re pü lõ gé pek meg nö velt ha tó tá vol -
sá gú üze mel te té se) ese tén an nak ren del ke zés re kel le ne áll -
nia.

5.2. Az APU le ál lí tá sá nak el le he tet le nü lé se.

5.2.1. Túl pör gés.

5.2.2. Az APU légi el in dí tá sá nak el le he tet le nü lé se.

6. Egyéb ese mé nyek

6.1. Olyan ese mény, amit ren des kö rül mé nyek kö zött
nem te kin te né nek be je len tés kö te les nek (pél dá ul bel sõ ki -
ala kí tás és ka bin fel sze re lés, víz rend sze rek), de adott kö -
rül mé nyek kö zött a lé gi jár mû vagy az ab ban tar tóz ko dó
sze mé lyek ve szély be ke rül het tek vol na.

6.2. Az utas tá jé koz ta tó rend szer el vesz té se vagy meg -
hi bá so dá sa, amely nek kö vet kez té ben az uta sok tá jé koz ta -
tá sa el le he tet le nül vagy az nem hall ha tó.

6.3. A pi ló ta ülés be ál lít ha tó sá gá nak el vesz té se re pü lés
köz ben.

Az aláb bi pon tok pél dá kat tar tal maz nak a „Rend sze rek” 
al cím alatt fel so rolt, adott rend sze rek re vo nat ko zó ál ta lá -
nos kö ve tel mé nyek al kal ma zá sá ból adó dó be je len tés kö te -
les re pü lõ ese mé nyek re.

7. Lég kon di ci o ná lás/szel lõ zés

7.1. a re pü lés elekt ro ni kai rend sze rek hû té sé nek tel jes
el vesz té se;

7.2. ka bin kon di ci o ná ló-rend szer meg hi bá so dá sa.

8. Ro bot pi ló ta-rend szer

8.1. a ro bot pi ló ta-rend szer a be kap cso lás után nem ké -
pes el ér ni a szán dé kolt mû ve le tet;

8.2. a lé gi jár mû irá nyí tá sa so rán a ro bot pi ló ta-rend szer
mû kö dé sé vel kap cso lat ban a sze mély zet je len tõs ne héz -
ség rõl tett je len tést;

8.3. a ro bot pi ló ta-rend szer aka rat lan üzem módvál tá sa.

9. Kom mu ni ká ci ós rend sze rek

9.1. a kom mu ni ká ci ós rend szer el vesz té se re pü lés köz -
ben.

10. Elekt ro mos rend szer

10.1. egy elekt ro mos há ló zat (egyen áram/vál ta ko zó
áram) el vesz té se;

10.2. a tar ta lék (vész hely ze ti) elekt ro mos ge ne rá -
tor-rend szer el vesz té se.

11. Pi ló ta fül ke/ka bin/ra ko dó tér

11.1. bár mely vész hely ze ti rend szer vagy rész egy ség,
be le ért ve a vész ki ürí tést jel zõ rend szert, va la mennyi ki já -
ra ti aj tót, a vész hely ze ti vi lá gí tást stb. el vesz té se;

11.2. a te her be ra ko dó rend szer meg tar tó ké pes sé gé nek
el vesz té se.

12. Tü ze lõ anyag-rend szer

12.1. a tü ze lõ anyag-mennyi sé get jel zõ rend szer hi bás
mû kö dé se, amely a mû szer el vesz té sét vagy a fe dél ze ten
lévõ tü ze lõ anyag mennyi sé gé nek té ves ki jel zé sét okoz ta;

12.2. a tü ze lõ anyag-rend szer olyan hi bás mû kö dé se,
meg hi bá so dá sa, amely lé nye ges ha tás sal járt a tü ze lõ -
anyag-el lá tás ra és/vagy el osz tás ra;

12.3. a tel jes hasz nos tü ze lõ anyag át szi vattyú zá sá nak
vagy fel hasz ná lá sá nak el le he tet le nü lé se.

13. Lé gi jár mû-ve zér lõ rend szer

13.1. a fék la pok, se géd szár nyak, áram lás ron tó szárny -
fék la pok stb. aszim met ri á ja;

13.2. kor lá to zott moz gat ha tó ság, ne héz moz gás, hi bás
vagy ké se del mes re ak ció az el sõd le ges re pü lés ve zér lõ
rend sze rek vagy a hoz zá juk kap cso ló dó trimm lap és re te -
sze lõ rend sze rek mû kö dé sé ben;

13.3. a ve zér lõ szer vek sze mély zet ál tal ész lelt szo ká -
sos tól el té rõ vib rá ci ó ja.
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14. Hid ra u li kus rend szer

14.1. egy hid ra u li kus rend szer el vesz té se (csak
ETOPS);

14.2. a tö mí tõ rend szer mû kö dés kép te len sé ge;
14.3. a tar ta lék hid ra u li kus rend szer el vesz té se;
14.4. me net szél haj tot ta tur bi na aka rat lan be in du lá sa.

15. Je ge se dést ész le lõ/vé del mi rend szer

15.1. egy nél több szon da fû tõ rend sze ré nek ki esé se.

16. Jel zõ/fi gyel mez te tõ/nyil ván tar tó rend sze rek

16.1. a pi ros fi gyel mez te tõ funk ció el vesz té se va la me -
lyik rend sze ren;

16.2. nem ha gyo má nyos mû sze rek kel fel sze relt (glass
cock pit) pi ló ta fül ké nél: egy nél több ki jel zõ egy ség, vagy a 
szá mí tó gép jel zõ/fi gyel mez te tõ funk ci ó ja el vesz té se vagy
hi bás mû kö dé se.

17. Fu tó mû rend szer/fé kek/ab ron csok

17.1. lé nye ges fék tel je sít mény-vesz tés;
17.2. aszim met ri kus fék ha tás, amely je len tõ sen be fo -

lyá sol hat ja az út tar tást;
17.3. a ne héz sé gi erõ mû köd tet te futómûkibo -

csátó-rendszer el vesz té se (be le ért ve a ter ve zett vizs gá la -
tok so rán be kö vet ke zett el vesz tést is).

18. Na vi gá ci ós rend sze rek (be le ért ve a pre cí zi ós meg -
kö ze lí té si rend sze re ket) és a re pü lé si adat rög zí tõ rend sze -
re ket

18.1. a re pü lé si adat rög zí tõ rend szer tel jes el vesz té se
vagy több rend szer meg hi bá so dá sa;

18.2. erõ sen fél re ve ze tõ jel zé sek;
18.3. je len tõs na vi gá ci ós hi bák hi bás ada tok vagy az

adat bá zis kó do lá si hi bá ja  miatt;
18.4. nem a pi ló ta ál tal oko zott vá rat lan el té ré sek az ol -

dal- vagy füg gõ le ges irány tól;
18.5. prob lé mák a föl di na vi gá ci ós be ren de zé sek kel,

ame lyek je len tõs na vi gá ci ós hi bá kat okoz nak, és nem az
iner ci á lis na vi gá ci ós üzem mód ról a rá di ó na vi gá ci ós
üzem mód ra tör té nõ át té rés hez kap cso lód nak.

19. Oxi gén a túl nyo má sos ka bin nal ren del ke zõ lé gi jár -
mû vek hez

19.1. oxi gén el lá tás el vesz té se a pi ló ta fül ké ben;
19.2. oxi gén el lá tás el vesz té se az uta sok lé nye ges szá -

ma (több mint 10%-a) ese té ben, be le ért ve azt is, ami kor ez
kar ban tar tás, kép zés vagy vizs gá lat köz ben tör té nik.

20. Csap olt le ve gõ-rend szer

20.1. a csa polt le ve gõ szi vár gá sát ész le lõ rend szer el -
vesz té se.

21. Tûz ol tó-rend szer

21.1. tûz jel zé sek, ki vé ve az azon nal té ves nek mi nõ sí -
tett jel zé se ket.

22. Egyéb rend sze rek (pl. fegy ver, ka ta pult).

III. A BEJELENTÉSKÖTELES REPÜLÕESEMÉNYEK
JEGYZÉKE A LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOKHOZ 

KAPCSOLÓDÓAN

1. Üt kö zés kö ze li ese mé nyek (be le ért ve azo kat a hely ze -
te ket, ami kor va la mely lé gi jár mû és egy má sik lé gi jár mû/a 
ta laj/más jár mû/sze mély vagy tárgy kö zöt ti tá vol ság túl
cse kély nek tû nik):

1.1. a mi ni má lis el kü lö ní té si tá vol ság meg sér té se;
1.2. nem meg fe le lõ tér köz tar tás.

2. Po ten ci á lis üt kö zés vagy üt kö zés kö ze li hely zet (be le -
ért ve azo kat, ame lyek po ten ci á li san bal eset té vagy üt kö -
zés kö ze li hely zet té vál hat nak, ha más lé gi jár mû is a kö zel -
ben van):

2.1. a lé gi jár mû el té ré se az ATC en ge dély tõl;
2.2. lé gi jár mû el té ré se az al kal ma zan dó lé gi for gal mi

szer ve zés (ATM) sza bály zat tól;
2.3. lé gi jár mû el té ré se a vo nat ko zó köz zé tett ATM el -

já rá sok tól;
2.4. jo go su lat lan be ha to lás a lég tér be;
2.5. el té rés a lé gi jár mû vön el he lye zett és üze mel te tett

ATM-be ren de zés sel kap cso la tos sza bály zat(ok) elõ -
írásaitól.

3. ATM spe ci fi kus ese mé nyek (be le ért ve mind azo kat a
hely ze te ket, ame lyek érin tik az ATM szol gá la tok biz ton sá -
gos nyúj tá sá nak le he tõ sé gét, be le ért ve azo kat a hely ze te -
ket is, ami kor a lé gi jár mû biz ton sá gos mû kö dé sét csak vé -
let le nül nem ve szé lyez tet ték.) Ide tar toz nak az aláb bi ese -
mé nyek:

3.1.1. az ATM szol gá la tok nyúj tá sá nak el le he tet le nü -
lé se;

3.1.2. lé gi for gal mi áram lás szer ve zé si szol gá la tok
nyúj tá sá nak el le he tet le nü lé se;

3.1.3. a kom mu ni ká ció el vesz té se;
3.1.4. a fel ügye le ti funk ció el vesz té se;
3.1.5. az adat fel dol go zá si és -el osz tá si funk ció el vesz -

té se;
3.1.6. a na vi gá ci ós funk ció el vesz té se;
3.1.7. ATM rend szer biz ton ság.
3.2. Az aláb bi pon tok pél dá kat tar tal maz nak az ATM

spe ci fi kus ese mé nyek al cím alatt fel so rolt ál ta lá nos kö ve -
tel mé nyek nek a lé gi jár mû vek mû kö dé sé re tör té nõ al kal -
ma zá sá ból adó dó be je len tés kö te les ese mé nyek re.

3.2.1. Je len tõs mér ték ben hely te len, nem meg fe le lõ
vagy fél re ve ze tõ in for má ció nyúj tá sa bár mi lyen föl di for -

2008/172. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20837



rás ból, pél dá ul a lé gi for gal mi irá nyí tás (ATC), au to ma ti -
kus ter mi nál in for má ci ós szol gá lat (ATIS), me te o ro ló gi ai
szol gá la tok, na vi gá ci ós adat bá zi sok, tér ké pek, di ag ra mok, 
ké zi köny vek stb.

3.2.2. Hely te len nyo más re fe ren cia (azaz ma gas ság mé -
rõ-be ál lí tá si) -ada tok nyúj tá sa.

3.2.3. Lé nye ges üze ne tek hi bás to váb bí tá sa, fo ga dá sa
vagy ér tel me zé se.

3.2.4. A lég tér jo go su lat lan igény be vé te le.
3.2.5. A fu tó pá lya jo go su lat lan igény be vé te le, ami kor

el ke rü lõ ma nõ ver nem vált szük sé ges sé.
3.2.5. Jog el le nes rá dió for ga lom.
3.2.6. A lé gi for gal mi na vi gá ci ós szol gá lat föl di vagy

mû hol das lé te sít mé nye i nek el vesz té se.
3.2.7. Je len tõs ATC/ATM hiba vagy a re pü lõ tér inf ra -

struk tú rá já nak je len tõs rom lá sa.
3.2.8. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in lé gi jár mû, jár mû,

ál lat vagy ide gen tárgy ál tal kép zett aka dály, ami ve szé -
lyes hely ze tet okoz hat.

3.2.9. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in az aka dá lyok vagy
ve szé lyek hi bás vagy hi á nyos jel zé se, ami ve szé lyes hely -
ze tet okoz hat.

3.2.10. A re pü lõ té ri jel zõ fé nyek hi á nya, lé nye ges meg -
hi bá so dá sa, vagy ha azok nem áll nak ren del ke zés re.

3. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM 

együttes rendelethez

Példák a légiközlekedési rendellenességre

Meg jegy zés:

Bár a mel lék let a je len tés kö te les ese mé nyek több sé gét
fel so rol ja, az nem le het tel jes. Min den más olyan ese -
ményt, amely rõl az érin tet tek úgy íté lik meg, hogy meg fe -
lel a kri té ri u mok nak, szin tén je len te ni kell.

A lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség a Kbvt. 2.  §-ának
i) pont ja sze rint olyan – nem a re pü lés tar ta ma alatt be kö -
vet ke zett – mû kö dé si za var, hiba, hi á nyos ság vagy más
sza bály ta lan kö rül mény, amely a re pü lés biz ton sá got be fo -
lyá sol hat ja vagy be fo lyá sol hat ta, de amely nem oko zott
bal ese tet vagy re pü lõ ese ményt.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI
RENDELLENESSÉGEI

1. Szer ke zet

Nem min den szer ke ze ti ká ro so dást kell be je len te ni.
Mér nö ki meg íté lés szük sé ges an nak el dön té sé hez, hogy az 
adott ká ro so dás ele gen dõ en sú lyos-e ah hoz, hogy be je -
lent sék. Az aláb bi pél dák ve he tõk figye lembe:

1.1. sár kány szer ke ze ti elem (PSE) ká ro so dá sa, ame lyet 
nem je löl tek meg ká ro so dás tû rõ ként (kor lá to zott élet tar ta -

mú ele mek). A sár kány szer ke ze ti ele mek azok, ame lyek
lé nye ge sen hoz zá já rul nak a re pü lés köz ben, a föl dön és a
túl nyo más  miatt je lent ke zõ ter he lés el vi se lé sé hez, és ame -
lyek meg hi bá so dá sa a lé gi jár mû el vesz té sét okoz hat ja;

1.2. a ká ro so dás tû rõ ként meg je lölt sár kány szer ke ze ti
ele mek meg en ged he tõ mér té ket meg ha la dó meg hi bá so dá -
sa vagy ká ro so dá sa;

1.3. va la mely sár kány szer ke ze ti elem en ge dé lye zett tû -
rés ha tá rát meg ha la dó ká ro so dás vagy hiba, amely a szer -
ke zet me rev sé get olyan mér ték ben csök kent het né, hogy az 
elõ írt rez gés-, di ver gen cia- és irá nyí tás re ver zá lá si ha tár ér -
té ke ket már nem le het biz to sí ta ni;

1.4. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely nek kö vet kez té ben olyan tö me gû ré szek sza ba dul -
hat nak el, ame lyek a lé gi jár mû vön tar tóz ko dók nak sé rü -
lést okoz hat nak;

1.5. hid ra u li ka fo lya dék, a tü ze lõ anyag, az olaj vagy
bár mely más fo lyé kony anyag szi vár gá sa, amely tûz ve -
szély hez vagy a lé gi jár mû szer ke ze te i nek, rend sze re i nek
vagy be ren de zé sé nek – eset leg ve szé lyes mér té kû –
szennye zõ dé sé hez ve ze tett;

1.6. bár mely jel zõ rend szer mû kö dé si za va ra vagy meg -
hi bá so dá sa, ha en nek kö vet kez mé nye ként a ha jó zó sze -
mély zet fél re ve ze tõ jel zé se ket kap hat;

1.7. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely a rend sze rek meg fe le lõ mû kö dé sét ve szé lyez tet he ti.

2. Rend sze rek

2.1. Lég kon di ci o ná lás/szel lõ zés
2.1.1. A re pü lés elekt ro ni kai rend sze rek hû té sé nek tel -

jes el vesz té se.
2.2. Ro bot pi ló ta-rend szer
2.2.1. A ro bot pi ló ta-rend szer a be kap cso lás után nem

ké pes el ér ni a szán dé kolt mû ve le tet.
2.3. Kom mu ni ká ci ós rend sze rek
2.3.1. Az utas tá jé koz ta tó rend szer el vesz té se vagy

meg hi bá so dá sa, amely nek kö vet kez té ben az uta sok tá jé -
koz ta tá sa el le he tet le nül vagy nem hall ha tó.

2.4. Pi ló ta fül ke/ka bin/ra ko dó tér
2.4.1. Bár mely vész hely ze ti rend szer vagy rész egy ség,

– be le ért ve a vész ki ürí tést jel zõ rend szert, va la mennyi ki -
já ra ti aj tót, a vész hely ze ti vi lá gí tást stb. – el vesz té se.

2.4.2. A te her be ra ko dó rend szer meg tar tó ké pes sé gé -
nek el vesz té se.

2.5. Tûz vé del mi rend szer
2.5.1. A tûz/füst jel zõ, il let ve a tûz/füst vé del mi rend -

szer nem fel is mert el vesz té se vagy meg hi bá so dá sa, amely
a tûz jel zõ/tûz vé del mi be ren de zé sek el vesz té sét vagy kor -
lá to zott mû kö dé sét okoz hat ja.

2.5.2. A tûz jel zés el ma ra dá sa tény le ges tûz vagy füst -
fej lõ dés ese tén.

2.6. Oxi gén a túl nyo má sos ka bin nal ren del ke zõ lé gi jár -
mû vek hez

2.6.1. Oxi gén el lá tás el vesz té se, ami kor ez kar ban tar -
tás, kép zés vagy vizs gá lat köz ben tör té nik.
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2.7. Csap olt le ve gõ-rend szer
2.7.1. Az el vett for ró le ve gõ szi vár gá sa, ami tûz jel zés -

hez ve zet het vagy szer ke ze ti ká ro so dást okoz.
2.7.2. Va la mennyi csap olt le ve gõ-rend szer el vesz té se.
2.7.3. A csa polt le ve gõ szi vár gá sát ész le lõ rend szer el -

vesz té se.
2.8. Haj tó mû rend szer
2.8.1. A haj tó mû be kö té si ele mé nek hi bá ja.
2.8.2. Ká ro so dá sok kor lá to zott élet tar ta mú al kat rész -

ben, ame lyek  miatt azt tel jes élet tar ta má nak ki töl té se elõtt
ki kell von ni az üze mel te tés bõl.

2.8.3. Ká ro so dást oko zó érint ke zés ide gen test tel
(FOD).

2.9. Lég csa va rok és erõ át vi tel
2.9.1. A lég csa var vagy a haj tó mû bár mely ré szé nek

meg hi bá so dá sa, túl zott ki egyen sú lyo zat lan sá got oko zó
hiba.

2.10. For gó szárny és erõ át vi tel
2.10.1. A for gó szárny haj tó mû há zá nak/rög zí té sé nek

olyan ká ro so dá sa vagy hi bá ja, amely  miatt a for gó szárny
re pü lés köz ben le vál hat és/vagy a for gó szárny-ve zér lés
meg hi bá sod hat.

2.10.2. A fa rok-lég csa var, il let ve erõ át vi tel és egyen ér -
té kû rend sze rek ká ro so dá sa.

2.11. APU-k:
2.11.1. az APU le ál lí tá sá nak el le he tet le nü lé se;
2.11.2. túl pör gés;
2.11.3. az APU el in dí tá sá nak el le he tet le nü lé se.
2.12. Em be ri té nye zõk
2.12.1. Bár mely te vé keny ség, amely nek kö vet kez té -

ben a lé gi jár mû ter ve zé sé nek va la mely jel leg ze tes sé ge
vagy hi á nyos sá ga olyan ke ze lé si hi bá hoz ve zet het ne,
amely ve szé lyes ha tás sal jár hat vagy bal eset hez ve zet het.

3. Egyéb rend sze rek (pl. fegy ver, ka ta pult) hi bá ja,
ame lyek bal eset hez ve zet het né nek.

II. LÉGIJÁRMÛVEK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

1. A lé gi jár mû ré sze i nek vagy al kat ré sze i nek hely te len
sze re lé se, ame lyet va la mi lyen nem ki fe je zet ten e cél ra
szol gá ló el len õr zés vagy vizs gá la ti el já rás so rán ál la pí ta -
nak meg.

2. For ró le ve gõ szi vár gá sa, amely szer ke ze ti ká ro so -
dást okoz.

3. Bár mely kor lá to zott élet tar ta mú al kat rész ká ro so dá -
sa, amely  miatt azt tel jes élet tar ta má nak ki töl té se elõtt ki
kell von ni az üze mel te tés bõl.

4. Bár mely ok (pél dá ul fe lü le ti rez gés, me rev ség el -
vesz té se vagy szer ke ze ti ká ro so dás)  miatt be kö vet ke zõ ká -
ro so dás vagy mi nõ ség rom lás (pél dá ul re pe dé sek, haj szál -
re pe dé sek, kor ró zió, ré te gen kén ti le vá lás stb.) az aláb bi ak
sze rint:

4.1. va la mely el sõd le ges szer ke ze ti elem vagy PSE (a
gyár tó ja ví tá si ké zi köny ve i ben meg ha tá ro zot tak sze rint),
ahol az ilyen ká ro so dás vagy mi nõ ség rom lás meg ha lad ja a 
ja ví tá si ké zi könyv ben meg ha tá ro zott meg en ge dett ér té ket, 
és ja ví tást vagy tel jes vagy rész le ges cse rét igé nyel;

5. má sod la gos szer ke ze ti elem, amely en nek kö vet kez -
té ben ve szé lyez tet te vagy ve szé lyez tet he ti a lé gi jár mû vet;

6. haj tó mû-, lég csa var- vagy for gó szárny-rend szer.

7. Bár mely rend szer vagy rész egy ség el vesz té se, hi bás
mû kö dé se vagy hi bá ja, vagy ezek ká ro so dá sa vagy mi nõ -
ség rom lá sa, amely rõl meg ál la pí tot ták, hogy az va la mi lyen 
lé gi al kal mas ság ra vo nat ko zó irány elv vagy más, a sza bá -
lyo zó ha tó ság ál tal ki bo csá tott kö te le zõ uta sí tás nak tör -
ténõ meg fe le lés kö vet kez mé nye, ami kor:

7.1. a meg fe le lõ sé get meg valósító be je len tõ szer ve zet
azt elõ ször meg ál la pít ja;

7.2. ké sõb bi meg fe le lõ sé gi vizs gá lat ese tén az meg ha -
lad ja az uta sí tás ban meg ha tá ro zott, en ge dé lye zett ha tár ér -
té ke ket, és/vagy köz re adott ja ví tá si el já rá sok nem áll nak
ren del ke zés re.

8. Bár mi lyen vész hely ze ti rend szer vagy rész egy sé ge
el vesz té se, be le ért ve a ki já ra ti aj tó kat és a vi lá gí tást, ha
azo kat kar ban tar tá si vagy vizs gá la ti cél ra hasz nál ják is.

9. Az elõ írt kar ban tar tá si el já rá sok nak  való meg fe le lõ -
ség hi á nya vagy sú lyos hi bá ja.

10. Is me ret len vagy gya nús ere de tû ter mé kek, al kat ré -
szek, fel sze re lé sek és anya gok.

11. Fél re ve ze tõ, té ves vagy nem ki elé gí tõ kar ban tar tá si 
adat, vagy olyan kar ban tar tá si el já rás, amely kar ban tar tá si
hi bák hoz ve zet het.

12. A lé gi jár mû rend sze re i nek és be ren de zé se i nek
vizs gá la tá ra vagy el len õr zé sé re hasz nált föl di be ren de zé -
sek bár mi lyen le ál lá sa, hi bás mû kö dé se vagy hi bá ja,
amennyi ben az elõ írt ru tin el len õr zé sek és vizs gá la ti el já rá -
sok nem azo no sí tot ták a prob lé mát vi lá go san, és ez ve szé -
lyes hely ze tet okoz hat.

III. REPÜLÕTEREK ÉS REPÜLÕTÉRI
BERENDEZÉSEK

1. Je len tõs mennyi sé gû tü ze lõ anyag ki öm lé se fel töl tés
köz ben.

2. Nem meg fe le lõ mennyi sé gû tü ze lõ anyag fel töl té se,
amely vár ha tó an lé nye ges ha tás sal lesz a lé gi jár mû re pü lé -
si tar ta má ra, a tel je sít mény re, a súly pont hely ze té re vagy a
lé gi jár mû szer ke ze ti szi lárd sá gá ra.
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3. Az uta sok, poggyász és kül de mény ke ze lé se

3.1. A lé gi jár mû szer ke ze té nek, rend sze re i nek és be -
ren de zé se i nek a poggyász vagy kül de mény szál lí tá sá ból
adó dó lé nye ges el szennye zõ dé se.

3.2. Uta sok, poggyász vagy kül de mény nem meg fe le lõ
be ra ko dá sa, amely vár ha tó an lé nye ges ha tás sal lesz a lé gi -
jár mû tö me gé re és/vagy súly pont já nak hely ze té re.

3.3. A poggyász vagy kül de mény (be le ért ve a ké zi -
poggyászt is) nem meg fe le lõ el he lye zé se, amely ve szé -
lyez tet he ti a lé gi jár mû vet, an nak be ren de zé se it vagy a fe -
dél ze ten tar tóz ko dó kat vagy aka dá lyoz hat ja a vész hely ze ti 
ki ürí tést.

3.4. Car go-kon té ne rek vagy más, na gyobb kül de mény -
té te lek nem meg fe le lõ el he lye zé se.

3.5. Az al kal ma zan dó elõ írások meg sze gé sé vel ve szé -
lyes áru szál lí tá sa vagy an nak kí sér le te, ide ért ve a ve szé -
lyes áruk nem meg fe le lõ cím ké zé sét és cso ma go lá sát is.

4. Lé gi jár mû föl di ke ze lé se és szer vi ze lé se

4.1. A lé gi jár mû rend sze re i nek és be ren de zé sek vizs -
gá la tá ra vagy el len õr zé sé re al kal ma zott föl di be ren de zé -
sek bár mi lyen le ál lá sa, hi bás mû kö dé se vagy hi bá ja,
amennyi ben az elõ írt ru tin el len õr zé sek és vizs gá la ti el já rá -
sok nem azo no sí tot ták a prob lé mát vi lá go san, és ez ve szé -
lyes hely ze tet okoz hat.

4.2. Az elõ írt szer vi ze lé si el já rá sok nak  való meg nem
fe le lés, vagy lé nye ges hi bák az ilyen el já rá sok so rán.

4.3. Szennye zett vagy nem meg fe le lõ tí pu sú tü ze lõ -
anyag vagy más fo lya dék (be le ért ve az oxi gént és az ivó vi -
zet is) be töl té se.

IV. LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK,
BERENDEZÉSEK ÉS FÖLDI SZOLGÁLAT

1. Lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok (ANS/Air Na vi ga ti on
Ser vi ces)

1.1. Üt kö zés kö ze li ese mény nem meg fe le lõ tér köz tar -
tás  miatt (be le ért ve azo kat a hely ze te ket, ami kor va la mely
lé gi jár mû és egy má sik lé gi jár mû/más jár mû/sze mély vagy 
tárgy kö zöt ti tá vol ság túl cse kély nek tû nik).

1.2. ATM spe ci fi kus ese mé nyek (be le ért ve mind azo -
kat a hely ze te ket, ame lyek érin tik az ATM szol gá la tok
biz ton sá gos nyúj tá sá nak le he tõ sé gét, be le ért ve azo kat a
hely ze te ket is, ami kor a lé gi jár mû biz ton sá gos mû kö dé sét
csak vé let le nül nem ve szé lyez tet ték.) Ide tar toz nak az aláb -
bi ese mé nyek:

1.3. az ATM szol gá la tok nyúj tá sá nak ellehetetlenü -
lése;

1.4. lé gi for gal mi szol gá lat nyúj tá sá nak ellehetetlenü -
lése;

1.5. lég tér irá nyí tó szol gá la tok biz to sí tá sá nak el le he tet -
le nü lé se;

1.6. lé gi for gal mi áram lás szer ve zé si szol gá la tok nyúj -
tá sá nak el le he tet le nü lé se;

1.7. a kom mu ni ká ció el vesz té se;
1.8. a fel ügye le ti funk ció el vesz té se;
1.9. az adat fel dol go zá si és -el osz tá si funk ció elvesz -

tése;
1.10. a na vi gá ci ós funk ció el vesz té se;
1.11. ATM rend szer biz ton ság.

2. Pél dák az „ATM spe ci fi kus ese mé nyek” alatt fel so -
rolt ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek a lé gi jár mû vek mû kö dé -
sé re tör té nõ al kal ma zá sá ból adó dó be je len tés kö te les ese -
mé nyek re:

2.1. je len tõs mér ték ben hely te len, nem meg fe le lõ vagy
fél re ve ze tõ in for má ció nyúj tá sa bár mi lyen föl di for rás ból,
pél dá ul a lé gi for gal mi irá nyí tás (ATC), au to ma ti kus ter mi -
nál in for má ci ós szol gá lat (ATIS), me te o ro ló gi ai szol gá la -
tok, na vi gá ci ós adat bá zi sok, tér ké pek, di ag ra mok, ké zi -
köny vek stb.;

2.2. hely te len nyo más re fe ren cia (azaz ma gas ság mé -
rõ-be ál lí tá si)-ada tok nyúj tá sa;

2.3. lé nye ges üze ne tek hi bás to váb bí tá sa, fo ga dá sa
vagy ér tel me zé se, ami kor ez ve szé lyes hely ze tet okoz hat;

2.4. jog el le nes rá dió for ga lom;
2.5. je len tõs ATC/ATM hiba vagy a re pü lõ tér inf ra -

struk tú rá já nak je len tõs rom lá sa;
2.6. a re pü lõ tér moz gás te rü le te in lé gi jár mû, jár mû, ál -

lat vagy ide gen tárgy ál tal kép zett aka dály, ami ve szé lyes
vagy po ten ci á li san ve szé lyes hely ze tet okoz hat;

2.7. a re pü lõ tér moz gás te rü le te in az aka dá lyok vagy
ve szé lyek hi bás vagy hi á nyos jel zé se, ami ve szé lyes hely -
ze tet okoz hat;

2.8. a re pü lõ té ri jel zõ fé nyek hi á nya, lé nye ges meg hi -
bá so dá sa, vagy ha azok nem áll nak ren del ke zés re.

4. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM 

együttes rendelethez

A zárójelentés és a zárójelentés-tervezet részletes
formai és tartalmi követelményei

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A zá ró je len tés fõ ré szei:

Cím
1. Tény be li in for má ci ók
2. Elem zés
3. Kö vet kez te té sek
4. Biz ton sá gi aján lá sok
5. Füg ge lék – Szük ség sze rint csa to lan dók
Meg jegy zés: zá ró je len tés ké szí té se so rán e for ma al kal -

ma zá sa biz to sít ja, hogy
a) a tény be li in for má ci ók, elem zé sek és kö vet kez te té -

sek meg ér té sé hez szük sé ges min den tá jé koz ta tást tar tal -
maz za nak a meg fe le lõ fe je ze tek;
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b) ahol az „1 – Tény be li in for má ci ók” fe je zet bár mely
pont já val kap cso la tos in for má ció nem áll ren del ke zés re,
vagy az nincs össze füg gés ben a bal eset hez ve ze tõ kö rül -
mé nyek kel, ott ilyen ér tel mû meg jegy zés le gyen be ik tat va
a meg fe le lõ al cí mek alatt.

2. A zá ró je len tés az alább fel so rolt ese tek ben ki zá ró lag
az ese mény le fo lyá sá val kap cso la tos, ano nim mó don, ki -
vo na tol tan tar tal maz hat ja:

a) a lé gi köz le ke dé si bal eset tel, re pü lõ ese ménnyel érin -
tett sze mé lyek je len té se it és a te vé keny sé gük re vo nat ko zó
ada to kat;

b) a meg hall ga tá sok ról ké szült jegy zõ köny ve ket;
c) a lé gi jár mû re, ille tõ leg az ej tõ er nyõ re, va la mint az

idõ já rás ra, az eset hely szí né re és egyéb kö rül mé nyek re,
va la mint az eset tel kap cso lat ban mû sza ki lag rög zí tett ada -
to kat;

d) a szak ér tõi je len té se ket;
e) egyéb be je len té se ket.

3. A zá ró je len tés egyes ré sze i nek ki töl té sé re vo nat ko zó
rész le tes uta sí tás az ICAO Doc. 6920 Lé gi jár mû Bal ese tek 
Ki vizs gá lá si Ké zi könyv ben ta lál ha tó.

II. A ZÁRÓJELENTÉS RÉSZEI

1. Cím

A zá ró je len tés az aláb bi a kat tar tal ma zó cím mel kez -
dõdik:

Az üzem ben tar tó neve; A lé gi jár mû gyár tó ja, tí pu sa,
fel ség je le és fe dél ze ti azo no sí tó jele; A lé gi köz le ke dé si
bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény vagy a re pü lõ ese mény he -
lye és idõ pont ja.

Át te kin tés. A cí met köve tõen rö vid át te kin tés kö vet ke -
zik az aláb bi in for má ci ók ra vo nat ko zó an:

a bel föl di és kül föl di ha tó sá gok ér te sí té se a lé gi köz le ke -
dé si bal eset rõl, re pü lõ ese mény rõl; a ki vizs gá ló szerv és
meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé se; a ki vizs gá -
lás meg szer ve zé se; a je len tést ki adó ki vizs gá ló szerv neve
és a ki adás idõ pont ja.

Rö vid össze fog la ló val zá ró dik, mely ben a lé gi köz le ke -
dé si bal eset hez, re pü lõ ese mény hez ve ze tõ oko kat tag -
lalják.

2. Tény be li in for má ci ók

2.1. A re pü lés le fo lyá sa
Rö vid le író jel le gû is mer te tés, amely az aláb bi ak ról tá -

jé koz tat:
– a re pü lé si fel adat tí pu sa, az utol só in du lá si hely, az in -

du lás ide je UTC idõ ben (emel lett le het he lyi idõ ben is),
ter ve zett le szál ló hely.

– a re pü lés elõ ké szí té se, a re pü lés és a bal eset hez ve ze -
tõ ese mé nyek le írá sa, be le ért ve a re pü lé si pá lya fon tos sza -
ka szá nak re konst ru á lá sát a szük ség nek meg fele lõen.

– a lé gi köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény, re -
pü lõ ese mény he lye (föld raj zi szé les ség, hosszú ság, ten -
ger szint fe let ti ma gas ság), ide je (UTC idõ, to váb bá he lyi
idõ), nap pal vagy éj jel.

2.2. Sze mé lyi sé rü lé sek

Az aláb bi táb lá zat ki töl té se (szá mok kal):

Sé rü lé sek Sze mély zet Uta sok Egyéb sze mé lyek

Ha lá los
Sú lyos
Ki sebb
Nincs

2.3. A lé gi jár mû ron gá ló dá sa

A lé gi jár mû vet a lé gi köz le ke dé si bal eset ben, sú lyos re -
pü lõ ese mény ben, re pü lõ ese mény ben ért ron gá ló dá sok rö -
vid is mer te té se (meg sem mi sült, je len tõ sen meg ron gá ló -
dott, kis sé meg ron gá ló dott, nem sé rült).

2.4. Egyéb kár

Nem a lé gi jár mû ben, ha nem egyéb tár gyak ban ke let ke -
zett ron gá ló dá sok rö vid is mer te té se.

2.5. A sze mély zet ada tai

a) A ha jó zó sze mély zet összes tag já ra vo nat ko zó ada -
tok név nél kül: élet kor, a szak szol gá la ti en ge dély ér vé -
nyes sé ge, jo go sí tá sok, kö te le zõ el len õr zé sek, re pü lé si ta -
pasz ta lat (össze sen és az adott tí pu son), és a mun ka idõ re
vo nat ko zó meg fe le lõ tá jé koz ta tá sok.

b) A sze mély zet egyéb tag ja i nak ké pe sí té sé re és gya -
kor la tá ra vo nat ko zó rö vid is mer te tõ.

c) Az egyéb sze mé lyek re, mint pél dá ul a lé gi for gal mi
és a kar ban tar tó szol gá lat tag ja i ra stb. vo nat ko zó in for má -
ci ók, amennyi ben ezek a té má hoz tar toz nak.

2.6. A lé gi jár mû ada tai

a) A lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gá nak és kar ban tar tá sá -
nak rö vid is mer te té se (amely ben a re pü lés elõt ti és alat ti is -
mert hi á nyos sá go kat is fel kell so rol ni, ha azok nak bár mi
ki ha tá suk le he tett a bal eset re).

b) A tel je sít mény rö vid ér té ke lé se, ha ez lé nye ges, va -
la mint an nak is mer te té se, hogy a tö meg és a tö meg kö zép -
pont az elõ írt ha tá ro kon be lül volt-e a lé gi köz le ke dé si bal -
eset tel, sú lyos re pü lõ ese ménnyel, re pü lõ ese ménnyel kap -
cso la tos re pü lé si sza kasz fo lya mán. (Ha nem, és ha en nek
bár mi lyen ki ha tá sa volt a lé gi köz le ke dé si bal eset re, sú lyos 
re pü lõ ese mény re, re pü lõ ese mény re, ak kor ezt rész le te sen
kell is mer tet ni.)

c) A hasz nált tü ze lõ anyag faj tá ja.

2.7. Me te o ro ló gi ai ada tok

a) Az idõ já rá si kö rül mé nyek rö vid is mer te té se, be le ért -
ve az elõ re jel zett és a tény le ges kö rül mé nye ket is, to váb bá 
azt, hogy a sze mély zet szá má ra ezek a me te o ro ló gi ai in for -
má ci ók ren del ke zés re áll tak-e.
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b) A ter mé sze tes fény vi szo nyok a lé gi köz le ke dé si bal -
eset, sú lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény idõ pont já ban
(nap fény, hold fény, szür kü let stb.).

2.8. Na vi gá ci ós be ren de zé sek
A ren del ke zés re álló na vi gá ci ós be ren de zé sek vonat -

kozó ada tai, be le ért ve az olyan le szál lí tó be ren de zé se ket,
mint pél dá ul az ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, az op ti kai
föl di se géd be ren de zé se ket stb. és az adott idõ pont ban ta -
pasz talt, ha té kony sá guk ra vo nat ko zó in for má ci ó kat.

2.9. Össze köt te tés
A lé gi for gal mi moz gó és a lé gi for gal mi ál lan dó he lyû

szol gá lat össze köt te té sé re és en nek ha té kony sá gá ra vo nat -
ko zó in for má ci ók.

2.10. Re pü lõ té ri ada tok
A re pü lõ tér re, lé te sít mé nye i re és ál la po tuk ra, il let ve ha

a fel szál lás, vagy a le szál lás nem a re pü lõ té ren tör tént, ak -
kor a fel szál lá si vagy a le szál lá si te rü let re vo nat ko zó té má -
hoz tar to zó in for má ci ók.

2.11. Re pü lé si adat rög zí tõk
A re pü lé si adat rög zí tõk te le pí té si he lye a lé gi jár mû ben,

ál la po tuk a meg ta lá lás kor és a be lõ lük nyert ada tok.
2.12. A roncs ra és a be csa pó dás ra vo nat ko zó ada tok
Ál ta lá nos in for má ci ók a lé gi köz le ke dé si bal eset, re pü -

lõ ese mény hely szí né rõl és a roncs szét szó ró dá sá ról; fel de -
rí tett anyag hi bák vagy al kat rész hi bák. A roncs kü lön bö zõ
da rab ja i nak he lyé re és ál la po tá ra vo nat ko zó rész le tek re
rend sze rint nincs szük ség, csak ak kor, ha ez zel a lé gi jár mû 
be csa pó dás elõt ti szét hul lá sát szük sé ges je lez ni. Váz la tok, 
tér ké pek és fény kép fel vé te lek eb ben a rész ben he lyez he -
tõk el, vagy a Füg ge lék hez csa tol ha tók.

2.13. Az or vo si és az igaz ság ügyi-or vos szak ér tõi vizs -
gá la tok ada tai.

Az el vég zett vizs gá la tok ered mé nye i nek és az azok ból
ren del ke zés re álló ada tok rö vid le írá sa.

Meg jegy zés: a ha jó zó sze mély zet szak szol gá la ti en ge -
dé lyé vel kap cso la tos egész ség ügyi ada to kat az „1.5. A
sze mély zet ada tai” címû rész ben kell kö zöl ni.

2.14. Tûz
Ha tûz ke let ke zett, ak kor az eset ter mé sze té re, va la mint

az ol tás hoz hasz nált tûz ol tó esz kö zök re és ha té kony sá guk -
ra vo nat ko zó in for má ci ók.

2.15. A túl élés le he tõ sé ge
A ku ta tás, vé szel ha gyás és men tés rö vid le írá sa, a sze -

mély zet és az uta sok el he lyez ke dé se az el szen ve dett sé rü -
lé sek vi szony la tá ban, az olyan szer ke ze tek elég te len sé ge,
mint pél dá ul ülé sek és biz ton sá gi övek fel erõ sí té sei.

2.16. Pró bák és kí sér le tek

A pró bák és kí sér le tek ered mé nye i nek rö vid is mer te té se.

2.17. A szer ve ze tek jel lem zé se.

A lé gi jár mû üze me lé sét be fo lyá so ló szer ve ze tek kel és
ezek ve ze tõ sé gé vel össze füg gõ in for má ci ók. E szer ve ze -
tek közé tar to zik pél dá ul az üzem ben tar tó, a lé gi for gal mi
szol gá la tok, a me te o ro ló gi ai szol gá la tok és a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság. Az in for má ci ók nem kor lá to zód nak a szer ve -
ze ti fel épí tés re és funk ci ók ra, ha nem ki ter jed het nek az
erõ for rá sok ra, a gaz da sá gi hely zet re, a ve ze té si irány el -
vek re és gya kor lat ra, va la mint az adott szerv re vo nat ko zó
egyéb in for má ci ók ra, ame lyek a lé gi köz le ke dé si bal eset -
tel, sú lyos re pü lõ ese ménnyel, re pü lõ ese ménnyel össze -
füg gés ben áll nak.

2.18. Ki egé szí tõ ada tok

Az 2.1–2.17. pon tok ban nem sze rep lõ, de a té má hoz tar -
to zó in for má ci ók.

2.19. Hasz nos vagy ha té kony ki vizs gá lá si mód sze rek

Ha a ki vizs gá lás so rán hasz nos vagy ha té kony ki vizs gá -
lá si mód sze re ket al kal maz tak, ak kor rö vi den tün tes sék fel
e mód sze rek al kal ma zá sá nak okát, utal ja nak fõbb jel lem zõ 
vo ná sa ik ra, to váb bá az 2.1–2.17. pon tig ter je dõ al cí mek
alatt is mer tes sék az ered mé nye ket.

3. Elem zés

Szük ség sze rint csak azo kat az in for má ci ó kat ele mez -
zék, ame lye ket az „1. Tény be li in for má ci ók” sza kasz ban
rög zí tet tek, és ame lyek a kö vet kez te té sek és az ok(ok)
meg ha tá ro zá sá hoz tar toz nak.

4. Kö vet kez te té sek

So rol ja fel a ki vizs gá lás so rán meg ál la pí tott té nye ket és
oko kat. Az okok lis tá ja fog lal ja ma gá ba mind a köz vet len,
mind a mé lyebb, rend szer ben rej lõ oko kat is.

5. Biz ton sá gi aján lá sok

Ha al kal maz ha tó, rö vid nyi lat ko zat a lé gi köz le ke dé si
bal eset, re pü lõ ese mény meg elõ zé se ér de ké ben tett bár -
mely ja vas lat ról, és en nek ered mé nye ként meg tett kor ri gá -
ló lé pés rõl.

6. Füg ge lé kek

A szük ség nek meg fele lõen itt kell kö zöl ni min den
egyéb, a je len tés meg ér té se szem pont já ból szük sé ges nek
te kint he tõ vo nat ko zó in for má ci ót.
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, 
valamint a közlekedési, hírközlési 

és energiaügyi miniszter
25/2008. (XII. 5.) NFGM–KHEM

együttes rendelete

a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ
Szervezet, közremûködõ szervezetként  való

kijelölésérõl  szóló egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  § (3) be kez dés b) és c) pont já ban, va la mint a
2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná -
lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a
Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez dés
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban,
a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ünkben el jár va
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog -
lalt fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A Köz le ke dés Ope ra tív Prog ram va la mennyi pri o ri -
tá sa, va la mint a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram
2. pri o ri tá sá nak 2.2. in téz ke dé se vég re haj tá sá ban köz re -
mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé rõl  szóló 26/2007. (X. 5.)
ÖTM–GKM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter mint a
Köz le ke dés Ope ra tív Prog ram (a továb biak ban: Kö zOP)
fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter a KIKSZ Köz le ke dés fej -
lesz té si Zrt.-t a Kö zOP va la mennyi pri o ri tá sa vég re haj tá -
sá ban tör té nõ köz re mû kö dés re köz re mû kö dõ szer ve zet -
ként je lö li ki.”

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

„(1) A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter mint a
Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram (a továb biak ban: 
KMOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter a KIKSZ Köz le -
ke dés fej lesz té si Zrt.-t a KMOP ver seny ké pes ség ke ret fel -
té te le i nek fej lesz té se címû 2. pri o ri tá sá nak a ré gió kül sõ
el ér he tõ sé gét ja ví tó köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se
címû 2.2. in téz ke dé se vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû -
kö dés re köz re mû kö dõ szer ve zet ként je lö li ki.”

2.  §

(1) A Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív
Prog ram vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je -
lö lé sé rõl  szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM
együt tes ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 1.  § c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter mint a
Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram
(a továb biak ban: KIOP) vég re haj tá sá nak fel ügye le té ért
fe le lõs mi nisz ter]

„c) a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter rel 
a KIKSZ Köz le ke dés fej lesz té si Zrt.-t a KIOP Köz le ke dé si
inf ra struk tú ra fej lesz té se címû 2. pri o ri tá sá nak a fõ út há ló -
zat mû sza ki szín vo na lá nak eme lé se címû 2.1 in téz ke dé sé -
nek a vég re haj tá sá ra, va la mint a – pro jek tek fenn tar tá si
idõ sza ká nak kez de té tõl – a kör nye zet ba rát köz le ke dé si
inf ra struk tú ra fej lesz té se címû 2.2 in téz ke dé sé nek vég re -
haj tá sá ra” 

[a struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer ve ze te ként
(a továb biak ban: SA köz re mû kö dõ szer ve zet) jelöli ki.]

(2) A Ren de let 1.  §-ában az „Az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „A nem ze ti 
fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter” szö veg lép.

3.  §

A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé rõl
 szóló 18/2006. (XII. 28.) MeHVM–GKM együt tes ren de -
let 1.  §-a a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Ko hé zi ós Alap be vo ná sá val fi nan szí ro zott köz -
le ke dé si pro jek tek meg valósításához szük sé ges va la -
mennyi in téz ke dés te kin te té ben köz re mû kö dõ szer ve zet -
ként a KIKSZ Köz le ke dés fej lesz té si Zrt.-t je löl jük ki.”

4.  §

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

(2) Az R., a Ren de let és a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ
szer ve zet ki je lö lé sé rõl  szóló 18/2006. (XII. 28.)
MeHVM–GKM együt tes ren de let alap ján a Köz le ke dés -
fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont Köz le ke dés fej lesz té si
In teg rált Köz re mû kö dõ Szer ve zet mint köz re mû kö dõ
szer ve zet (és elõ dei) ál tal e ren de let ha tály ba lé pé sé ig kö -
tött va la mennyi tá mo ga tá si szer zõ dés bõl ere dõ, a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tet il le tõ jo gok és kö te le zett sé gek e ren -
de let ha tály ba lé pé sé vel a KIKSZ Köz le ke dés fej lesz té si
Zrt.-t il le tik és ter he lik.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Mol nár Csaba s. k.,
nem ze ti fej lesz té si köz le ke dé si, hír köz lé si 

és gaz da sá gi mi nisz ter és ener gia ügyi mi nisz ter
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VII. Jog egy sé gi
 határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

4/2008. PJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Jog -
egy sé gi Ta ná csa a Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u -
má nak ve ze tõ je ál tal kez de mé nye zett jog egy sé gi el já rás -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

jog egy sé gi ha tá ro za tot:

I. A Pp. 24. § (2) be kez dé se a) pont já nak al kal ma zá sa
szem pont já ból a tar tá si kö ve te lés irán ti per fo gal má ba be -
le tar toz nak a tar tá si, élet já ra dé ki, il let ve örök lé si szer zõ -
dés tel je sí té se, mó do sí tá sa, a tar tá si (örök lé si) szer zõ dés
élet já ra dé ki szer zõ dés sé ala kí tá sa, va la mint a szer zõ dés
meg szün te té se irán ti pe rek is.

II. A tar tá si, élet já ra dé ki, va la mint az örök lé si szer zõ dés 
ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és az ér vény te len ség
jog kö vet kez mé nye i nek al kal ma zá sá ra irá nyu ló pe rek ben
vi szont a per tárgy ér té két a Pp. 24. §-a (1) be kez dé sé nek
ál ta lá nos sza bá lya alap ján kell meg ha tá roz ni.

IN DO KO LÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
az 1997. évi LXVI. tör vény (Bsz.) 29. § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja és 31. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta ab ban a kér -
dés ben, hogy a Pp. 24. § (2) be kez dés a) pont já nak al kal -
ma zá sa szem pont já ból mit kell ér te ni a tar tá si kö ve te lés
irán ti per fo gal mán; eh hez ké pest al kal maz ha tó-e ez a jog -
sza bály hely a per tárgy ér té ké nek szá mí tá sá nál a tar tá si
(élet já ra dé ki) és az örök lé si szer zõ dé sek ér vény te len sé ge,
va la mint az ilyen szer zõ dé sek meg szün te té se irán ti pe rek -
ben. A bí rói gya kor lat ugyan is nem egy sé ges ab ban, hogy
a tör vény e ren del ke zé se, amely a per tárgy ér té ké nek szá -
mí tá sát a Pp. 24. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ál ta lá nos 
sza bály tól el té rõ en, az ese tek túl nyo mó ré szé ben a fe lek re
(el sõ sor ban a tar tás ra jo go sult ra) ked ve zõb ben ha tá roz za
meg, csak a szû ken vett tar tá si kö ve te lés „irán ti” (te hát a
jog vi szony lét re jöt té nek, fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá ra
és/vagy tel je sí tés re, an nak meg fe le lõ sé gé re, a jö võ be ni
vagy le járt szol gál ta tá sok ér vé nye sí té sé re, mó do sí tá sá ra

irá nyu ló) pe rek re vo nat ko zik, vagy e spe ci á lis ren del ke zés 
ha tá lya alá von ha tók a tar tá si (örök lé si) szer zõ dés ér vény -
te len sé gé nek meg ál la pí tá sát, va la mint a tar tá si jog vi szony
meg szün te té sét cél zó pe rek is.

II.

A leg fõbb ügyész ál lás pont ja sze rint a Pp. 24. § (2) be -
kez dés a) pont já nak al kal ma zá sa szem pont já ból a tar tá si
kö ve te lés irán ti per fo gal má ba be le tar toz nak a tar tá si, élet -
já ra dé ki, il let ve örök lé si szer zõ dés tel je sí té se, mó do sí tá sa, 
a tar tá si (örök lé si) szer zõ dés élet já ra dé ki szer zõ dés sé ala -
kí tá sa, va la mint a szer zõ dés meg szün te té se irán ti pe rek is.
A tar tá si, élet já ra dé ki, va la mint az örök lé si szer zõ dés ér -
vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és az ér vény te len ség
jog kö vet kez mé nye i nek al kal ma zá sá ra irá nyu ló pe rek ben a 
per tárgy ér té két a Pp. 24. § (1) be kez dé sé nek ál ta lá nos sza -
bá lyai alap ján kell meg ha tá roz ni.

III.

A Pol gá ri per rend tar tás ról szó ló 1952. évi III. tör vény
(Pp.) a ha tár kö ri sza bá lyok kö zött fog lal ko zik a per tárgy
ér té ké vel, mert va gyon jo gi pe rek ben az ha tá roz za meg,
hogy a per me lyik bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik [Pp. 22. §
(1) bek., 23. § (1) bek. a) pont ja]. A Pp. 24. §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lalt ál ta lá nos sza bály sze rint a per tárgy ér -
té ké nek meg ál la pí tá sá nál a ke re set tel ér vé nye sí tett kö ve -
te lés vagy más jog ér té ke az irány adó. A 24. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja ér tel mé ben a tar tá si kö ve te lés irán ti pe rek -
ben azon ban – az élel me zé si kö ve te lés, egyéb já ra dék, más 
idõ sza kos szol gál ta tás vagy ha szon vé tel irán ti pe rek hez
ha son ló an – a per tárgy ér té ke ként a tény le ge sen meg ál la -
pít ha tó összeg tõl füg get le nül, a még tel je sí ten dõ va la -
mennyi szol gál ta tás ér té két, de nem töb bet mint az egy évi
szol gál ta tás ér té két kell fi gye lem be ven ni. Ezt a sza bályt a
tör vény ugyan a ke re set tel ér vé nye sí tett kö ve te lés vagy
más jog ér té ké nek szá mí tá sá ra mond ja, el té rõ ren del ke zés
hi á nyá ban azon ban ez ér vé nye sül a fel leb be zé si, to váb bá a 
fe lül vizs gá la ti per ér ték szá mí tá sa kor is [Pp. 239. §, 270. §
(1) bek.]. A tar tá si kö ve te lés fo gal mi ér tel me zé sé nek a fel -
leb be zé si el já rás ban azért is je len tõ sé ge van, mert a tar tá si
vagy egyéb já ra dék jel le gû kö ve te lé sek re a kis per ér té kû
ügyek el já rá si sza bá lyai ak kor sem ér vé nye sül nek, ha a
fel leb be zés ben vi ta tott ér ték 200 000 fo rint alatt van [a Pp.
– 2008. de cem ber 31-ig ha tá lyos – 256/B. § (2) bek.], a fe -
lül vizs gá lat ban pe dig azért, mert ez ha tá roz za meg, hogy
me lyek azok az ügyek, ame lyek re az egy mil lió fo rin tos ér -
ték ha tár tól füg gõ ki zá rás nem vo nat ko zik [271. § (2) bek.]. 
A ha tás kör, a fel leb be zé si sza bá lyok, va la mint a fe lül vizs -
gá lat mel lett a per ér ték meg ha tá ro zá sa ki hat az el já rá si il -
le ték mér té ké re (1990. évi XCIII. tör vény [It.] 39. §) va la -
mint az ügy vé di mun ka díj össze gé re is [32/2003.
(VIII. 22.) IM r. 3. § (1) bek.]. 

20844 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/172. szám



A Pp. 26. §-a sze rint a per tár gyá nak ér té két, a
24–25. §-ok ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en a fel pe res nek
kell meg je löl nie; ha ez az ér ték a köz tu do más sal vagy a bí -
ró ság hi va ta los tu do má sá val el len ke zik, vagy egyéb ként
va ló szí nût len, úgy szin tén, ha azt az al pe res vi tás sá te szi, a
per tár gyá nak ér té két a bí ró ság ha tá roz za meg.

IV.

Az ítél ke zé si gya kor lat a per ér ték szá mí tá sa te kin te té -
ben egy sé ges nek te kint he tõ a tar tás irán ti (a tar tás mi lyen -
sé ge, tel je sí té se iránt in dí tott) pe re ket il le tõ en: azo kat a bí -
ró sá gok a Pp. 24. § (2) be kez dés a) pont ja alá von ják. A
tar tá si (örök lé si) szer zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí -
tá sá ra, il let ve meg szün te té sé re irá nyu ló pe rek ben azon ban
a bí ró sá gok el té rõ gya kor la tot foly tat nak. Az – egyes me -
gyé ken be lül is je lent ke zõ – el len té tes gya kor lat ra te kin -
tet tel a kér dés ben több me gyei bí ró ság szük sé ges nek lát ta
kol lé gi u mi vé le mény nyil vá ní tá sát. A kü lön bö zõ me gyei
kol lé gi u mi vé le mé nyek a jog egy sé gi in dít vánnyal érin tett
kér dés ben szin tén nem egy sé ge sek.

Több év ti zed re vissza te kint ve a Leg fel sõbb Bí ró ság
gya kor la ta sem te kint he tõ kö vet ke ze tes nek. A BH
1985/23. szá mú ese ti ha tá ro zat sze rint az örök lé si szer zõ -
dés meg szün te té se iránt in dí tott per ben a per tárgy ér té ke
leg fel jebb az egy évi szol gál ta tás ér té ke [Pp. 24. § (2) be -
kez dés a) pont ja]. A BH 1995/158. szá mú ese ti ha tá ro zat a
tar tá si szer zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa irán ti
per ben a Pp. 24. § (1) be kez dé sét tart ja irány adó nak, de az
in do ko lás ban arra is ki tér, hogy a Pp. 24. § (2) be kez dés
a) pont já nak spe ci á lis sza bá lyát csak a tar tá si kö ve te lés
irán ti pe rek ben le het irány adó nak te kin te ni (eb bõl kö vet -
ke zik, hogy nem csak az ér vény te len sé gi, ha nem a meg -
szün te té si pe rek ben sem). Ez zel szem ben több ese ti ha tá -
ro zat ki mond ja, hogy a Pp. 24. § (2) be kez dés a) pont ja
sze rin ti per tárgy ér ték meg ha tá ro zás irány adó a tar tá si
(élet já ra dé ki), il le tõ leg az örök lé si szer zõ dés meg szün te té -
se és ér vény te len sé ge irán ti pe rek ben (Pfv.V. 22
711/1995/5., Pfv.V. 22 773/1995/3., Pfv.V. 22
421/1997/4.). 

V.

1. A jog egy sé gi in dít vány ban fel tett kér dés el dön té sé nél 
a jog egy sé gi ta nács a tar tá si jog vi szony jel le gé bõl in dult
ki. A tar tás kü lön bö zõ el lá tá si szol gál ta tá sok (élel me zés,
gon do zás, ház tar tá si mun kák, ápo lás, gyógy ke zel te tés,
stb.) ter mé szet be ni nyúj tá sát, vagy azok pénz be li fe de ze -
té nek biz to sí tá sát je len ti, ame lyek jel lem zõ je, hogy azo kat
meg ha tá ro zott és vissza té rõ idõ kö zök ben kell tel je sí te ni.
A tar tá si igény ala pul hat tör vé nyen (pl. a ro kon tar tás) vagy 
szer zõ dé sen (Ptk. 586. §, 655. §). A szer zõ dé sen ala pu ló
tar tás ál ta lá ban vissz ter hes: az el tar tott va la mi lyen va gyo -
ni ré sze sí tést (in gat lan tu laj don jog, la kás bér le ti jog, örö -

kös sé ne ve zés a ha gya ték ra vagy an nak egy ré szé re, amely 
az örök lé si szer zõ dés nek kö te le zõ tar tal ma) jut tat az el tar -
tó já nak. A szer zõ dés vissz ter hes sé ge el le né re a tény le ge -
sen tel je sí tett szol gál ta tás és az el len szol gál ta tás ér té ke kö -
zött je len tõs el té rés le het (ún. sze ren cse elem). 

A tar tá si (örök lé si) szer zõ dés bõl ere dõ vi ták ban te hát a
tör vény azért ál lít a per tárgy ér té ké re spe ci á lis sza bályt,
mert e pe rek ben egyéb ként – a tar tá si szer zõ dé sek jel le ge
foly tán – ne héz sé get je len te ne a ke re set tel ér vé nye sí tett
kö ve te lés vagy jog ér té ké nek meg ál la pí tá sa. Ezért meg ha -
tá roz egy olyan idõ sza kot, ame lyet az ér ték szem pont já ból
irány adó nak te kint: a még tel je sí ten dõ va la mennyi (tar -
tási) szol gál ta tás ér té két, de nem töb bet mint a tar tás egy
évi ér té két. Ez irány adó ak kor, ha a ke re set ma gá nak a jog -
vi szony nak a meg ál la pí tá sá ra irá nyul (fenn áll-e a kö te le -
zett ség és mi lyen mér ték ben a tör vény, il let ve a szer zõ dés
alap ján), és ak kor is, ha tel je sí tés re. A per tárgy ér té ké nek
szá mí tá sa szem pont já ból nincs je len tõ sé ge an nak, hogy a
fel pe res csu pán le járt tar tás dí jat igé nyel vagy – a Pp. 122.§ 
(2) be kez dé sé nek spe ci á lis ren del ke zé se alap ján – csak jö -
võ ben le já ró tar tás dí jat kö ve tel, eset leg mind ket tõ re ki ter -
jed a ke re se te, a per tárgy ér té két – a tény le ge sen ér vé nye -
sí tett hát ra lék vagy jö võ be ni kö ve te lés össze gé tõl füg get -
le nül – a Pp. 24.§ (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján, ál ta -
lá ban te hát az egy évi szol gál ta tás ér té ké ben kell meg ál la -
pí ta ni. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a tar tás mér té ké nek mó do -
sí tá sa (fel eme lé se, le szál lí tá sa, egyes rész szol gál ta tá sok
meg vál toz ta tá sa) irán ti per ben a ko ráb ban meg ha tá ro zott,
il let ve a ke re set ben írott kö ve te lés kö zöt ti kü lön bö zet egy
éves össze ge lesz a per ér ték. 

2. Azok az in do kok, ame lyek a per tárgy ér té ké nek a Pp.
24. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti meg ha tá ro zá sát
szük sé ges sé tett ék, a tar tá si (élet já ra dé ki) szer zõ dés il le tõ -
leg az örök lé si szer zõ dés meg szün te té se ese té ben is fenn -
áll nak. A tar tá si szer zõ dést ugyan is a Ptk. 589. §-ának
(3) be kez dé se sze rint a fe lek „meg fe le lõ ki elé gí té sé vel”
kell meg szün tet ni, ame lyet a bí ró ság ha tá roz meg, és a bí -
ró ság nak joga van – a meg szün te té si ke re set mel lett – a
szer zõ dést élet já ra dé ki szer zõ dés sé vál toz tat ni, amennyi -
ben a szer zõ dés cél ja ily mó don meg va ló sít ha tó. A ke re se -
ti ké re lem hez kö tött ség elve te hát – az anya gi jog ren del -
ke zé sei foly tán – sa já to san ér vé nye sül, a bí ró ság – a kö zös
tu laj don meg szün te té si pe rek hez ha son ló an – csak azt a
meg ol dást nem al kal maz hat ja, amely el len a fe lek mind -
egyi ke til ta ko zik (pl. a meg szün te té si ke re set el uta sí tá sát
az al pe res az zal kéri, hogy ki fe je zet ten el len zi az élet já ra -
dé ki szer zõ dés sé ala kí tást). Az, hogy a bí ró ság – a le foly ta -
tott bi zo nyí tás és a fe lek ér de ke i nek köl csö nös mér le ge lé -
se alap ján – az íté le té ben mit fog „meg fe le lõ ki elé gí tés -
nek” te kin te ni, a ke re set le vél be nyúj tá sa kor, a bi zo nyí tást
meg elõ zõ en még nem lát ha tó elõ re. Ez ál tal a ke re set tel ér -
vé nye sí tett jog vagy kö ve te lés ér té ke sem szá mít ha tó ki
(PJD. V. 446. jo ge set). Ezt még ak kor sem le het fi gyel men
kí vül hagy ni, ha a fel pe res nek a Pp. 121. § (1) be kez dé sé -
nek e) pont ja ér tel mé ben ha tá ro zott ké rel met kell elõ ter -
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jesz te ni arra néz ve, hogy meg fe le lõ ki elé gí tés cí mén mi -
lyen va gyo ni igényt ér vé nye sít. Az et tõl el té rõ jog ér tel me -
zés nem egy szer a szer zõ dõ fe lek re is mél tány ta lan ter het
róna, fõ ként olyan eset ben, ami kor a fe lek ré szé re meg ítélt
ki elé gí tés lé nye ge sen ki sebb mint a tar tás el le né ben át ru -
há zott, il le tõ leg az örök lé si szer zõ dés sel le kö tött va gyon
ér té ke (lásd pl. BH 1985.23. jo ges etet). Nem szól va ar ról,
hogy jog ér tel me zé si szem pont ból is az lát szik in do kolt -
nak, hogy egy faj ta jog vi szony fenn ál lá sa, mó do sí tá sa és
meg szün te té se ha son ló kép pen ke rül jön meg íté lés re a per
költ ség ter he i nek meg ha tá ro zá sa szem pont já ból is. A tar -
tási (élet já ra dé ki), va la mint az örök lé si szer zõ dés meg -
szün te té se irán ti pe rek ben te hát a Pp. 24. §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján kell a per ér té ket meg ha tá roz ni.

3. A tar tá si (élet já ra dé ki) és örök lé si szer zõ dés ér vény -
te len sé gé nek meg ál la pí tá sa és az ér vény te len ség jog kö -
vet kez mé nye i nek le vo ná sa irán ti pe rek azon ban nem ért -
he tõk bele a Pp. 24. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fel so -
rolt pe rek kö ré be. Ezek ben a pe rek ben az ér vény te len ség re 
hi vat ko zó fél nem tar tá si kö ve te lést ér vé nye sít, nem is a
fenn ál ló tar tá si jog vi szony mó do sí tá sát vagy meg szün te té -
sét kí ván ja el ér ni, ha nem va la mi lyen ér vény te len sé gi ok
ál lí tá sá val kí ván a kö te lem bõl sza ba dul ni (az el tar tott ha -
lála után in dí tott per ben örö köl ni). Ezért a per ér ték szá mí -
tá sa az ál ta lá nos sza bály sze rint [Pp. 24. § (1) be kez dé se]
ala kul. Ab ban az eset ben, ha az örök lé si szer zõ dés ér vény -
te len sé ge iránt az el tar tott ha lá la után jog utó da in dít ja meg
a pert, a per tárgy ér té két an nak a va gyo ni ré sze se dés nek az 
ér té ké ben kell meg ál la pí ta ni, amit a jog utód az örök lé si
szer zõ dés ér vény te len sé ge ese tén – tör vény vagy vég in -
téz ke dés alap ján – több let ként örö köl. A per tárgy ér té ké -
nek szá mí tá sá nál nem az ad dig nyúj tott tar tás vagy a le kö -
tött va gyon ér té ke az irány adó, ha nem a kö ve te lés nek (igé -
nyelt pénz összeg nek, va gyon tárgy nak, va gyo ni ér té kû
jog nak) a ke re set le vél be nyúj tá sa ko ri ér té ke [Pp. 27. §
(1) bek.].

A ki fej tet tek re te kin tet tel a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy -
sé gi ta ná csa a Bsz. 27. §-a, 29. § (1) be kez dé sé nek a) pont -
ja, va la mint a 32. §-ának (4) be kez dé se alap ján a rendel -
kezõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

Bu da pest, 2008. no vem ber 20.

Dr. Well mann György s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Kõ rös And rás s. k., Dr. Kol lár Már ta s. k.,
elõ adó bí ró bí ró

Dr. Ha va si Pé ter s. k., Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
bí ró bí ró

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

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1076/2008. (XII. 5.) Korm.

határozata

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXVIII. tör vény és
egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi LXV. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra –

1. mó do sít ja az Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku -
ta tá sok Köz ala pít vány (a továb biak ban: köz ala pít vány)
ala pí tó ok ira tát (a továb biak ban: ala pí tó ok irat);

2. fel ha tal maz za a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz tert, hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok -
irat nak a Kor mány ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va -
la mint az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé te le irán ti el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé -
ben és kép vi se le té ben el jár jon;

3. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy a köz ala pít vány egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó
ok ira tát – a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen azon nal – te gye köz zé a 
Ma gyar Köz löny ben.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg az Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá -
sok Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak, va la mint a Kor -
mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok és ala pít vá nyok kor -
mány za ti fe le lõ se i rõl és egyes fel ada tok ról  szóló
1034/2003. (IV. 24.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
1040/2005. (IV. 29.) Korm. ha tá ro zat; az Eu ró pai Össze -
ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány Ala pí tó Ok -
ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1029/2006. (III. 28.) Korm.
ha tá ro zat és az Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá -
sok Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló
1106/2007. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak 
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
48/2008. (XII. 5.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i,

343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében
történõ együttmûködésrõl szóló, 

2007. november 14-én, Nagyszebenben aláírt
Közigazgatási Megállapodás kihirdetésérõl szóló

144/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2–3. §-ai
hatálybalépésérõl

A 144/2008. (V. 22.) Korm. ren de let tel, a Ma gyar Köz -
löny 2008. má jus 22-ei szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zött a
Ta nács 2003. feb ru ár 18-i, 343/2003/EK ren de le té nek al -

kal ma zá sa ér de ké ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl szó ló,
2007. no vem ber 14-én, Nagy sze ben ben alá írt Köz igaz ga -
tá si Meg ál la po dás, an nak 13. cik ke (1) be kez dé se sze rint
az azt kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ
Fe lek köl csö nö sen ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy ele get
tet tek a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ
jogi elõ írá sa ik nak.

A Meg ál la po dás 13. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ér -
te sí tés kéz hez vé te lé re 2008. au gusz tus 4-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 144/2008.
(V. 22.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia
Kor má nya kö zött a Ta nács 2003. feb ru ár 18-i,
343/2003/EK ren de le té nek al kal ma zá sa ér de ké ben tör té nõ 
együtt mû kö dés rõl szó ló, 2007. mo vem ber 14-én, Nagy -
sze ben ben alá írt Köz igaz ga tá si Meg ál la po dás ki hir de té sé -
rõl szó ló 144/2008. (V. 22.) Korm. ren de let 2–3. §-ai
2008. szep tem ber 3-án, azaz ket tõ ezer-nyolc szep tem ber
har ma dik nap ján ha tály ba lép tek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat-
ti Közlöny Cent rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendel-
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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

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, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

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

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

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

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

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A 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 zik

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 vül

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 jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják 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 ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben 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.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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 példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. 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 Könyvkiadó 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

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

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

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.

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

HU ISSN 0076—2407

08.3590 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter utasítása

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
3/2008. (HÉ 49.) TNM

utasítása
a Magyar Szabadalmi Hivatal

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az utasítás mellékleteként a Magyar Szabadalmi Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát kiadom.

2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételt követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 28/2007. (MK 165.) GKM utasítás.

Dr. Molnár Károly s. k.,
kutatás-fejlesztésért felelõs

tárca nélküli miniszter

Az utasítást a központi államigazgatási szervekrõl, va-
lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 72. § (1) bekezdése alapján
jóváhagyom:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 3/2008. (HÉ 49. ) TNM utasításhoz

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I.

JOGÁLLÁS, FELADAT- ÉS HATÁSKÖR,
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1. A Magyar Szabadalmi Hivatal jogállása

(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: Hi-
vatal) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/D. §-ának
(1) bekezdése alapján a szellemi tulajdon védelméért fele-

lõs kormányhivatal. A kormányhivatalokat felügyelõ mi-
niszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rende-
let 1. §-ának f) pontja alapján a Hivatal felügyeletét a kuta-
tás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter (a továb-
biakban: miniszter) látja el.

(2) A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott
költségvetési szerv, amelynek költségvetése önálló címet
képez.

(3) A Hivatal jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal mû-
ködését saját bevételeibõl fedezi, amelyekkel önállóan
gazdálkodik. Bevételeibõl legfeljebb az Szt.-ben meghatá-
rozott mértékû tartalékot képezhet.

(4) A Hivatal engedélyezett létszámkerete 215 fõ.

(5) A Hivatal területi szervekkel nem rendelkezik.

2. A Hivatal általános adatai

(1) A Hivatal neve: Magyar Szabadalmi Hivatal.

(2) A Hivatal megnevezésére használt betûszó: MSZH.

(3) A Hivatal idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Hungarian Patent Office,
– franciául: Office Hongrois des Brevets,
– németül: Ungarisches Patentamt.

(4) A Hivatal székhelye: 1054 Budapest, V. kerület, Ga-
ribaldi u. 2.

(5) A Hivatal azonosító számjelei:
a) a Hivatal statisztikai számjele: 15311746 8413 312 01,
b) a Hivatal költségvetési elszámolási számlaszáma:

Magyar Államkincstár 10032000-01731842-00000000
c) a Hivatal általánosforgalmiadó-alany, adószáma:

15311746-2-41, közösségi adószáma: HU 15311746,
d) a Hivatal alaptevékenysége a gazdasági tevékenysé-

gek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR
’08) a közigazgatási szakágazatban 84.13 Üzleti élet sza-
bályozása besorolásba tartozik, a Hivatal ellátja továbbá
az alapító okiratában részletesen felsorolt más alap- és ki-
egészítõ tevékenységeket.

3. A Hivatal feladat- és hatásköre

(1) Az Szt. 115/G. §-a értelmében a Hivatal feladat- és
hatáskörébe tartozik:

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások
lefolytatása;

b) a szerzõi és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokkal
összefüggõ egyes feladatok ellátása;

c) az állami dokumentációs és információs tevékenység
a szellemi tulajdon területén;

8702 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/49. szám

III. Utasítások, jogi iránymutatások



d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabá-
lyok elõkészítésében való részvétel;

e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati
stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges
állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehaj-
tása;

f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve
európai együttmûködés szakmai feladatainak ellátása.

(2) Az (1) bekezdésben említett feladatokat az Szt.
115/H–115/L. §-ai állapítják részletesen.

(3) A Hivatal az (1) bekezdésben említetteken felül el-
látja azokat az oktatási és egyéb feladatokat is a szellemi
tulajdon védelme területén, amelyeket jogszabály állapít
meg, valamint az ezt igénylõk számára térítés ellenében az
alapító okiratában megjelölt kiegészítõ, kisegítõ tevékeny-
ségeket (a továbbiakban együtt: kiegészítõ tevékenység)
nyújt. A Hivatal tevékenységének ellátására vonatkozó,
azt érintõ fontosabb jogszabályok jegyzékét az 1. melléklet
tartalmazza.

(4) A Hivatal alaptevékenységére jogszabály feladat-
mutatót nem határoz meg.

4. A Hivatal szervezete

(1) A Hivatal egyszemélyi felelõs vezetõje az elnök.

(2) Az elnököt hivatali irányító és ellenõrzõ hatásköré-
nek gyakorlásában az elnökhelyettesek és a gazdasági ve-
zetõ támogatják.

(3) Az Szt. 115/F. §-ának (1) bekezdése alapján az elnö-
köt a 3. pont (1) bekezdésének d)–f) pontjaiban meghatá-
rozott feladatok ellátásában a Magyar Szellemitulaj-
don-védelmi Tanács is segíti azzal, hogy az elnök felkéré-
sére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló
átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések,
hazai és közösségi jogszabályok, nemzetközi szerzõdések)
tervezetét.

(4) A Hivatal a következõ fõosztályok és osztályok, va-
lamint elnöki felügyelet alá tartozó szervezeti egységek,
illetve testületek keretében látja el feladatait:

1. Elnökségi kabinet

2. Szabadalmi Fõosztály
2.1. Építõ- és Könnyûipari Osztály
2.2. Gépészeti Osztály
2.3. Villamossági és Fizikai Osztály
2.4. Gyógyszeripari Osztály
2.5. Mezõgazdasági és Fajtaoltalmi Osztály
2.6. Vegyipari és Biotechnológiai Osztály

3. Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály
3.1. Ügyviteli Osztály
3.2. Lajstromozási Osztály
3.3. Átvevõ Osztály
3.4. Hatósági Elektronikus Kiadói Osztály

4. Informatikai Fõosztály
4.1. Számítástechnikai Osztály
4.2. Ügyvitel-fejlesztési Osztály

5. Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ
5.1. Szabadalmi Tár és Iparjogvédelmi Szakkönyvtár
5.2. Ügyfélszolgálati Osztály
5.3. Iparjogvédelmi Promóciós Osztály
5.4. Iparjogvédelmi Oktatási Osztály
5.5. Szerkesztõség és Kiadói Osztály

6. Gazdálkodási Fõosztály
6.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
6.2. Létesítménygazdálkodási Osztály

7. Védjegy és Mintaoltalmi Fõosztály
7.1. Nemzeti Védjegy Osztály
7.2. Nemzetközi Védjegy Osztály
7.3. Mintaoltalmi Osztály

8. Jogi és Nemzetközi Fõosztály
8.1. Iparjogvédelmi Jogi Osztály
8.2. Szerzõi Jogi Osztály
8.3. Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

9. Humánpolitikai Önálló Osztály

10. Belsõ ellenõrzés

11. Jogtanácsos

12. Az egyes vezetõk feladatkörébe illesztett funkciók,
illetve felügyelt egységek:

12.1. Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács és tit-
kársága

12.2. Magyar Formatervezési Tanács és irodája
12.3. Iparjogvédelmi Szakértõi Testület
12.4. Szerzõi Jogi Szakértõ Testület
12.5. Szabadalmi Ügyvivõi Vizsgabizottság

(5) A Hivatal szervezeti felépítésének diagramját a
2. melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal szervezeti egységei tevékenységüket – a Hi-
vatal alapító okiratában meghatározott kivételekkel – a 2.
pont (4) bekezdésében meghatározott székhelyen fejtik ki.

(7) A Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács tevé-
kenységét segíti a 2340/2003. (XII. 23.) Korm. határozat
alapján létrehozott Design Terminál Formatervezési Tájé-
koztató és Szolgáltató Kht.

II.

A VEZETÕI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
MEGOSZTÁSA

5. A Hivatal elnöke

(1) A Hivatal elnöke személyes hatáskörében jár el a
szellemi tulajdon egészét vagy a hivatali szervezetet érintõ
elvi jelentõségû ügyekben, így különösen
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a) képviseli a Hivatalt belföldi és külföldi jogi és termé-
szetes személyek és egyéb szervezetek elõtt, különösen a
központi államigazgatási szervek, a kormányzati szervek,
valamint a miniszterek elõtt,

b) a szellemi tulajdon szabályozásával és a Hivatal tevé-
kenységével kapcsolatban elõterjesztést, javaslatot és je-
lentést tesz a Kormány, illetve a miniszterek részére,

c) felelõs a feladatai ellátásához a Hivatal kezelésébe,
használatába adott vagyon rendeltetésszerû mûködtetésé-
ért, az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabály-
ban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásá-
ért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai haté-
konyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesí-
téséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hiteles-
ségéért, a gazdálkodási lehetõségek és kötelezettségek
összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belsõ el-
lenõrzés megszervezéséért és mûködéséért,

d) meghatározza és jóváhagyásra felterjeszti a Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,

e) kiadja a Hivatal feladat- és hatáskörének ellátására és
a jogszabályok végrehajtásának biztosítására irányuló el-
nöki utasításokat, valamint gondoskodik a hivatali munka-
terv és a Hivatal éves tevékenységérõl szóló beszámoló el-
készítésérõl, és azokat a felügyeletet ellátó miniszternek
jóváhagyásra felterjeszti,

f) meghatározza a hivatali alaptevékenységbe tartozó
munkaköröket (3. melléklet), a munkakörök betöltésével
kapcsolatos szakmai követelményeket, a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket (4. mellék-
let), valamint a képzettségi pótlékra jogosító munkakörö-
ket (5. melléklet),

g) rendelkezik a mindenkori jogszabályok keretein be-
lül a Hivatal költségvetésében jóváhagyott elõirányzatok
(létszám, bér és jutalom, mûködési és felhalmozási kiadá-
sok) felett,

h) meghatározza a humánpolitikai feladatokat, ellenõrzi
azok végrehajtását, az elnökhelyettesek kinevezése és fel-
mentése [Szt. 115/D § (2)–(3) bekezdések], valamint a
gazdasági vezetõ megbízása és a megbízás visszavonása
[9. pont (2) bek.] kivételével, felettük, továbbá a Hivatal
mindenkori közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint
a fõosztályvezetõk, fõosztályvezetõ-helyettesek és az el-
nöki tanácsadók tekintetében gyakorolja a munkáltatói jo-
gokat, vezetõi megbízást ad és dönt a vezetõi megbízás
visszavonásáról, továbbá vezetõi megbízással rendelkezõ
köztisztviselõ közszolgálati jogviszonyának megszünteté-
sérõl, iparjogvédelmi tanácsadói és fõtanácsadói, illetve a
törvényben meghatározott feltételek szerint szakmai ta-
nácsadói, szakmai fõtanácsadói, címzetes tanácsosi és fõ-
tanácsosi címeket adományoz, megemelt vagy csökkentett
alapilletményt állapít meg, továbbá gyakorolja mindazo-
kat a munkáltatói jogokat, amelyeket más vezetõre elnöki
utasításban vagy külön okiratban nem ruházott át,

i) elõterjesztést tesz állami kitüntetésekre, és szakmai
díjakat adományoz,

j) gondoskodik a Hivatal részvételérõl a Szellemi Tulaj-
don Világszervezete (World Intellectual Property Organi-
zation, a továbbiakban: WIPO), az Európai Szabadalmi
Szervezet, a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal (a továb-
biakban: BPHH), a Közösségi Növényfajta Hivatal testü-
leteinek, a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsá-
nak, valamint – a tárgykör szerint felelõs miniszter általá-
nos vagy eseti felhatalmazása alapján – más nemzetközi
szervezetek tevékenységében,

k) gondoskodik az Európai Szabadalmi Szervezet tagál-
lamait megilletõ jogok gyakorlásáról és az azokat terhelõ
kötelezettségek teljesítésérõl, és ellátja az európai szaba-
dalmi rendszer mûködtetésébõl a nemzeti szabadalmi ha-
tóságra háruló feladatokat,

l) a szellemi tulajdon védelme terén ellátja az Európai
Unió tagállamaként való mûködésbõl eredõ feladatokat,
közremûködik az Európai Unió döntéshozatali eljárásai-
ban képviselendõ kormányzati álláspont kialakításában,
valamint az Európai Unió Tanácsának és Bizottságának
szellemi tulajdonért felelõs szakértõi testületeiben történõ
képviseletében, ellátja az ezzel járó szakmai koordinációs
feladatokat, továbbá együttmûködik az Európai Unió ipar-
jogvédelmi hatóságaival,

m) gondoskodik a szellemi tulajdon védelmére vonatko-
zó nemzetközi szerzõdések elõkészítésérõl és végrehajtá-
sáról, javaslatot tesz e szerzõdések létrehozására, illetve –
felhatalmazás alapján – aláírja azokat,

n) kapcsolatot tart más országok és a nemzetközi szer-
vezetek szellemi tulajdonvédelmi hatóságaival, a velük
való együttmûködésrõl megállapodásokat köt,

o) felelõs a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ, va-
lamint az Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Szemle kiadá-
sáért,

p) gondoskodik a közérdekû adatok és a jogszabályban
elõírt adatok honlapon való közzétételérõl, tájékoztatja a
közvéleményt a Hivatal tevékenységérõl, illetve egyes
szakkérdésekben kialakított hivatalos álláspontjáról, en-
nek érdekében jóváhagyja a hivatali honlap szerkesztésé-
nek eljárási rendjét és összehangolja az egyes szervezeti
egységek internetes tartalomszolgáltató tevékenységét, ki-
jelöli a honlapszerkesztõ bizottság tagjait és felügyeli an-
nak tevékenységét,

q) biztosítja az iparjogvédelmi és szerzõi jogi társadalmi
szervezetekkel való hivatali együttmûködést és azok szak-
mai támogatását,

r) külön törvény alapján ellátja a törvényességi felügye-
letet a Magyar Szabadalmi Ügyvivõi Kamara mûködése
felett,

s) a Hivatal által alapított Design Terminál Formaterve-
zési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. tekintetében gyako-
rolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel megkötött
szerzõdés alapján a Hivatalra átruházott jogokat, vagy
azok gyakorlására felhatalmazást ad,

t) gondoskodik a szabálytalanságok kezelésének hiva-
tali szabályozásáról, valamint az ellenõrzési nyomvonal
összeállításáról, valamint
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u) dönt, illetve intézkedik azokban az ügyekben, ame-
lyeket jogszabály kifejezetten az elnök személyes hatáskö-
rébe utal, vagy amelyeket egyébként a saját hatásköré-
be von.

(2) Az elnök
a) közvetlenül irányítja
aa) az elnökhelyetteseket,
ab) a gazdasági vezetõt,
ac) az Elnökségi Kabinet munkáját,
ad) Humánpolitikai Önálló Osztály
ae) a belsõ ellenõrt, illetve a jogszabályban elõírt – kü-

lön elnöki utasítással szabályozott – belsõ ellenõrzési te-
vékenységet,

af) a Magyar Formatervezési Tanács Irodáját, valamint
ag) a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács titkár-

ságát.
b) a gazdasági vezetõ javaslata alapján dönt a Gazdálko-

dási Fõosztály, az Informatikai Fõosztály, továbbá az Ipar-
jogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ tevékeny-
ségének stratégiai vagy egyéb jelentõs ügyeiben,

c) közvetlenül felügyeli a Hivatal jogtanácsosának tevé-
kenységét,

d) külön jogszabály alapján ellátja a Magyar Formater-
vezési Tanács elnöki tisztét,

e) külön jogszabály alapján ellátja az Iparjogvédelmi
Szakértõi Testület mûködtetésével járó feladatokat,

f) külön jogszabály alapján ellátja a Szerzõi Jogi Szak-
értõ Testület mûködtetésével járó feladatokat,

g) külön jogszabály alapján ellátja a Szabadalmi Ügyvi-
või Vizsgabizottság elnöki tisztét,

h) gondoskodik a külön jogszabállyal vagy külön jog-
szabály alapján a Hivatal hatáskörébe utalt feladatok ellá-
tásáról.

(3) Az elnök az (1) bekezdésben meghatározott vala-
mely jogkör gyakorlásával esetenként vagy állandó jelleg-
gel elnökhelyettest, gazdasági vezetõt vagy fõosztályve-
zetõt is megbízhat, kivéve, ha jogszabály a döntést az ál-
lamigazgatási szerv vezetõjének személyes hatáskörébe
utalja.

(4) Az elnök meghatározott feladatok ellátására szakér-
tõkbõl álló bizottságot vagy munkacsoportot hozhat létre
és mûködtethet.

(5) Az elnök meghatározott ügy intézésére kijelölheti
bármelyik köztisztviselõt és számára a jogszabályok kere-
tei között az ügy intézésének módjára is utasítást adhat.

(6) Az elnök külön okiratban felhatalmazza a szervezeti
egységek vezetõit vagy azok helyetteseit kiadmányozási
joggal, illetve az általuk vezetett hivatali szervezeti egység
írásbeli képviseletére, továbbá – a kinevezésüknél fogva
szóbeli és írásbeli képviselettel rendelkezõ elnökhelyette-
sek és a gazdasági vezetõ kivételével – külön okiratban ha-
talmazhatja meg a Hivatal bármely vezetõjét vagy köz-
tisztviselõjét a Hivatal írásbeli képviseletére vagy vala-
mely ügyben történõ hivatali képviseletre.

(7) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az
általa meghatározott rendben az elnökhelyettesek és a mû-
ködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok te-
kintetében a gazdasági vezetõ helyettesítik.

6. A Hivatal elnökhelyettesei

(1) A Hivatal elnökhelyettesei tevékenységüket az el-
nök irányításával végzik. Feladataikat a vonatkozó jogsza-
bályok és az elnök utasításai alapján látják el.

(2) Az elnökhelyettesek általános feladat- és hatáskö-
rükben

a) irányítják a felügyeletük alá tartozó fõosztályok tevé-
kenységét, beszámoltatják a fõosztályvezetõket a vezeté-
sük alá tartozó szervezeti egységek munkájáról,

b) döntenek mindazokban az irányítási területükhöz tar-
tozó ügyekben, amelyekben a döntés jogát az elnök nem
tartotta fenn vagy nem vonta magához, és amelyekben a
döntési jogot maguknak fenntartották,

c) követik és szignálják az elnöki ügyiratforgalom dön-
tésre vagy aláírásra kerülõ valamennyi dokumentumát,

d) irányítási területükön bármely ügy intézkedési és
döntési jogát magukhoz vonhatják, illetve meghatározott
ügy intézésére bármelyik köztisztviselõt kijelölhetik, és a
jogszabályok keretei között az ügy intézésének módjára is
utasítást adhatnak,

e) a Hivatal feladatkörébe tartozó bármely kérdésben el-
nöki döntés meghozatalát, intézkedés megtételét kezde-
ményezhetik,

f) gazdálkodnak a hatáskörükbe utalt pénzügyi keretek-
kel, ezek terhére kötelezettséget vállalhatnak,

g) hatáskörükben eljárva képviselik a Hivatalt belföldi
és külföldi jogi és természetes személyek és egyéb szerve-
zetek elõtt,

h) eljárnak azokban az ügyekben, amelyek ellátásával
az elnök esetenként vagy állandó jelleggel megbízza õket.

(3) Az elnökhelyettesek
a) helyettesítik az elnököt,
b) egymás ügykörét érintõ kérdésekben egyetértésben

intézkednek és döntenek, egyetértés hiányában az ügyet az
elnök elé terjesztik,

c) távollét vagy akadályoztatás esetén egymást is he-
lyettesítik.

7. A mûszaki elnökhelyettes feladatai és hatásköre

(1) A mûszaki elnökhelyettes felelõs a Hivatal szabadal-
mi, növényfajta-oltalmi, topográfiaoltalmi és kiegészítõ
oltalmi hatósági feladatainak operatív mûködtetéséért, így
különösen

a) a jogi elnökhelyettessel együttmûködve elõkészíti és
felügyeli az európai szabadalmi integráció, illetve az euró-
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pai együttmûködés területén elõirányzott hazai intézkedé-
sek végrehajtását,

b) koordinálja a szabadalmi, növényfajta-oltalmi, to-
pográfiaoltalmi és kiegészítõ oltalmi kodifikáció és jog-
gyakorlat megalapozásához szükséges hivatali feladatok
végrehajtását,

c) irányítja a nemzetközi és hazai szabadalmi folyama-
tok értékelését,

d) a szabadalmi területen irányítja a Minõségirányítási
Tanácsot.

(2) A mûszaki elnökhelyettes felügyeli és koordinálja az
iparjogvédelmi ügyviteli feladatok – beleértve a hatósági
publikálás és a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatás –
elvégzését, így különösen

a) gondoskodik az Európai Szabadalmi Egyezményhez
történt csatlakozásból adódó ügyviteli tevékenység mû-
ködtetésérõl,

b) irányítja a különbözõ iparjogvédelmi ügyviteli fel-
adatok ellátásának összehangolását és fejlesztését.

(3) A mûszaki elnökhelyettes ügykörében véglegesíti az
elnök által kiadmányozásra kerülõ iratokat.

(4) A mûszaki elnökhelyettes a következõ fõosztályok
tevékenységét irányítja:

a) a Szabadalmi Fõosztály és
b) az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály.

8. A jogi elnökhelyettes feladatai és hatásköre

(1) A jogi elnökhelyettes felelõs a szellemi tulajdon vé-
delmével kapcsolatos jogszabály-elõkészítõ és az iparjog-
védelmi hatósági jogalkalmazási tevékenység irányításá-
ért, ennek körében ellátja

a) a hivatali kodifikációs munka felügyeletét,
b) a jogszabály alkotására irányuló hivatali elõterjeszté-

sek tárcaközi képviseletét,
c) az iparjogvédelmi hatósági jogalkalmazás törvényes-

ségének és egységességének felügyeletét.

(2) A jogi elnökhelyettes gondoskodik a szellemi tulaj-
don területén folyó nemzetközi, illetve európai együttmû-
ködéssel járó jogi feladatok teljesítésérõl, különösen a
nemzetközi szerzõdések elõkészítésérõl, megkötésérõl és
végrehajtásáról, valamint az európai integrációs szerveze-
tekkel való jogi együttmûködésrõl.

(3) A jogi elnökhelyettes a mûszaki elnökhelyettessel
együttmûködve gondoskodik az Európai Unióhoz történõ
csatlakozásból adódó, a tagállamokra háruló kötelezettsé-
gek teljesítéséhez és az Európai Unió iparjogvédelmi ható-
ságaival való együttmûködéshez szükséges – a szellemi
tulajdon védelme terén elõirányzott – hazai intézkedések
elõkészítésérõl és végrehajtásáról.

(4) A jogi elnökhelyettes ügykörében véglegesíti az el-
nök által kiadmányozásra kerülõ iratokat.

(5) A jogi elnökhelyettes figyelemmel kíséri a szellemi
tulajdonnal kapcsolatos joggyakorlat alakulását, és ezzel
kapcsolatosan megteszi a szükséges intézkedéseket.

(6) A jogi elnökhelyettes szakmailag támogatja az elnö-
köt a jogtanácsos feletti közvetlen felügyelet ellátásában.

(7) A jogi elnökhelyettes a következõ fõosztályok tevé-
kenységét irányítja:

a) a Jogi és Nemzetközi Fõosztály, valamint
b) a Védjegy és Mintaoltalmi Fõosztály.

9. A gazdasági vezetõ

(1) A Hivatal gazdasági szervezetének vezetõje a gaz-
dasági fõigazgató.

(2) A fõosztályvezetõi besorolású gazdasági vezetõt ha-
tározatlan idõre a miniszter bízza meg és menti fel, illetve
vonja vissza megbízását a Hivatal elnökének javaslatára,
aki a további munkáltatói jogokat gyakorolja.

(3) A gazdasági vezetõ a mûködéssel összefüggõ gazda-
sági és pénzügyi feladatok tekintetében a Hivatal elnöké-
nek helyettese, feladatait a Hivatal elnökének közvetlen
irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

(4) A gazdasági vezetõ
a) közvetlenül, illetve a Gazdálkodási Fõosztály vezetõ-

jén keresztül irányítja a gazdasági szervezetet,
b) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájá-

hoz iránymutatást ad és azt ellenõrzi,
c) a felelõsségi körébe tartozó kérdésekben gazdasági

vezetõi utasításokat ad ki, amelyeket az elnök ellenjegyez,
d) a stratégiai és a Hivatal egészét érintõ jelentõs ügyek-

ben gazdasági intézkedéseket hoz,
f) felügyeli az Informatikai Fõosztály és az Iparjogvé-

delmi Tájékoztatási és Oktatási Központ tevékenységét,
beszámoltatja a fõosztályvezetõket a vezetésük alá tartozó
szervezeti egységek munkájáról,

g) a Gazdálkodási Fõosztály, az Informatikai Fõosztály,
továbbá az Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Köz-
pont tevékenységének stratégiai vagy egyéb jelentõs ügye-
iben meghozandó döntésekben javaslatot tesz az elnök-
nek, egyebekben dönt ezen fõosztályokhoz tartozó azon
ügyekben, amelyekben a döntés jogát az elnök nem tartot-
ta fenn, vagy nem vonta magához, és amelyekben a gazda-
sági vezetõ az elnök jóváhagyásával a döntési jogot magá-
nak fenntartotta,

h) szakmailag támogatja az elnököt a Humánpolitikai
Önálló Osztály és a belsõ ellenõrzés feletti közvetlen irá-
nyításban és ellenõrzésben,

i) hatáskörében eljárva gazdasági vezetõként, illetve az
elnök felhatalmazása alapján képviseli a Hivatalt belföldi
és külföldi jogi és természetes személyek és egyéb szerve-
zetek elõtt.
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(5) A gazdasági vezetõ felelõssége nem érinti a Hivatal
elnökének és az egyes ügyekért felelõs dolgozóknak a fe-
lelõsségét.

(6) A gazdasági vezetõ helyettese a Gazdálkodási Fõ-
osztály vezetõje, akit fõosztályvezetõként a Hivatal elnöke
nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(7) A gazdasági vezetõ vagy az általa kijelölt személy
ellenjegyzése nélkül a Hivatalt terhelõ gazdasági kihatású
kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elõ és
ilyen intézkedés nem tehetõ.

10. A fõosztályvezetõk
és a fõosztályvezetõ-helyettesek

(1) A fõosztályvezetõ a jogszabályok, az elnök és az il-
letékes elnökhelyettes, gazdasági vezetõ rendelkezései
alapján vezeti a fõosztályt. Felelõs a vezetése alatt álló
szervezet mûködéséért, a hatáskörébe utalt feladatok telje-
sítéséért és a végrehajtás ellenõrzéséért.

(2) A fõosztályvezetõ feladatai különösen a követ-
kezõk:

a) a fõosztály szervezeti egységei vezetõinek irányítása,
tájékoztatása és rendszeres beszámoltatása,

b) a fõosztály képviselete a Hivatal többi fõosztályai
elõtt, a fõosztály és – külön felhatalmazás alapján – a Hi-
vatal képviselete más szerv azonos szintû szervezeti egy-
sége vonatkozásában,

c) a fõosztály szervezeti egységei munkatervének jóvá-
hagyása, azok végrehajtásának irányítása és ellenõrzése,

d) a fõosztály köztisztviselõi és munkavállalói tekinte-
tében a munkáltatói jogok gyakorlása,

e) a fõosztály létszám-, bér- és jutalmazási keretével,
valamint a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel
való gazdálkodás,

f) a hatáskörébe tartozó vezetõk humánpolitikai munká-
jának ellenõrzése, értékelése, támogatása, valamint a mun-
kavégzés és fegyelem színvonalának fejlesztésével kap-
csolatos tennivalók meghatározása,

g) a fõosztály munkaterületét érintõ jogszabályok és
egyéb elõterjesztések, szabályzatok, utasítások szakmai
tervezeteinek elkészítése, más szervek tervezeteinek véle-
ményezése, szükség esetén a hatályos jogszabályok, utasí-
tások módosításának kezdeményezése,

h) javaslattétel kitüntetésre, szakmai díjra, címadomá-
nyozásra, elõresorolásra, illetve elnöki jutalmazásra,

i) döntés a fõosztály feladatkörébe tartozó, valamint az
elnök és az illetékes elnökhelyettes, gazdasági vezetõ által
a hatáskörébe utalt ügyekben,

j) javaslattétel a fõosztályvezetõ-helyettesi, az osztály-
vezetõi, valamint osztályvezetõ-helyettesi feladatkörre
vonatkozó megbízás adására, visszavonására, e vezetõk
ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárás megindítására,

k) részvétel az elnöki értekezlet munkájában,

l) a fõosztály tevékenységérõl az elnök, illetve az illeté-
kes elnökhelyettes, gazdasági vezetõ rendszeres tájékozta-
tása,

m) kiadmányozása mindazoknak a fõosztályi iratoknak,
amelyek kiadmányozásának jogát az elnök, illetve az el-
nökhelyettesek, gazdasági vezetõ nem tartották fenn ma-
guknak, és amelyek kiadmányozása nincs az osztályveze-
tõk hatáskörébe utalva,

n) a nemzetközi szervezetek szakmai testületeinek ülé-
seire a magyar álláspont kidolgozása és az elnöknek vagy
az illetékes elnökhelyettesnek való bemutatása,

o) a munkafegyelem ellenõrzése,
p) a fõosztály feladat- és hatáskörébe tartozó adatok, in-

formációk tartalmának karbantartásáról való gondoskodás
a Hivatal internetes honlapján, valamint a belsõ tájékozta-
tást szolgáló intraneten,

q) a fõosztály és a hozzá tartozó osztályok funkcionális
e-mail címeinek kezelésérõl, az azokra érkezett üzenetek
fogadásáról való gondoskodás, ennek keretében a funkcio-
nális e-mail címet kezelõ személy és helyettese kijelölése,
továbbá

r) mindazon feladatok ellátása, amelyeket belsõ utasítás
a fõosztályvezetõ, vagy a munkáltatói jogkört gyakorló fõ-
osztályvezetõ feladataként határoz meg.

(3) A fõosztályvezetõ-helyettes eljár a fõosztályvezetõ
által meghatározott körben és ügyekben, a fõosztályvezetõ
távollétében vagy akadályoztatása esetén pedig gyakorolja
annak jogkörét.

(4) A Hivatal elnöke a fõosztályvezetõ számára igazga-
tói, a fõosztályvezetõ-helyettes számára igazgatóhelyette-
si cím viselését engedélyezheti.

11. Az osztályvezetõk
és az osztályvezetõ-helyettesek

(1) Az osztályvezetõ felelõs a vezetése alatt álló osz-
tálynak a jogszabályok és elnöki utasítások szerinti mûkö-
déséért, valamint a fõosztályvezetõ rendelkezései alapján
irányítja az osztály dolgozóinak tevékenységét.

(2) Az osztályvezetõ feladatai különösen a következõk:
a) az osztály dolgozóinak munkával való rendszeres és

arányos ellátása, beszámoltatásuk és munkájuk értékelése,
az osztály dolgozóinak rendszeres tájékoztatása,

b) az ügyintézés egységes gyakorlatának biztosítása,
minõségének fejlesztése,

c) az osztály képviselete, esetenként külön felhatalma-
zás alapján a fõosztály és a Hivatal képviselete,

d) az osztály munkatervének kidolgozása, a végrehajtás
biztosítása és ellenõrzése, jelentéstétel a fõosztályvezetõnek,

e) javaslattétel kinevezésre, felmentésre, fegyelmi, illet-
ve kártérítési felelõsségre vonásra,

f) a köztisztviselõk és munkavállalók által készített ter-
vezetek felülvizsgálata és a hatáskörébe utalt ügyiratok ki-
admányozása, továbbá
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g) mindazon feladatok ellátása, amelyeket belsõ utasítás
az osztályvezetõ feladataként határoz meg.

(3) Az osztályvezetõ-helyettes eljár a fõosztályvezetõ és
az osztályvezetõ által meghatározott körben és ügyekben,
az osztályvezetõ távollétében vagy akadályoztatása esetén
gyakorolja annak jogkörét.

12. A köztisztviselõk és a munkavállalók

A köztisztviselõ és a munkavállaló felelõs az ügykörébe
tartozó, valamint a hivatali felettesei által ügykörébe utalt
feladatok elvégzéséért. A feladatokat a jogszabályok, az
ügyviteli szabályok, a hivatali feletteseitõl kapott utasítá-
sok megtartásával, a tényállást figyelembe véve, önállóan
és szakszerûen köteles végrehajtani. Általános vagy eseti
felhatalmazás alapján ügyiratokat kiadmányoz.

13. A Hivatal dolgozóira vonatkozó
általános követelmények

(1) A Hivatal valamennyi dolgozója köteles feladatait a
Hivatal érdekében a feladatkörére és munkakörére vonat-
kozó jogszabályoknak, továbbá a belsõ utasításoknak
megfelelõen szakszerûen, pártatlanul és igazságosan, a
kulturált ügyintézés szabályai szerint színvonalasan el-
látni.

(2) A Hivatal valamennyi dolgozója köteles a munkafe-
gyelem követelményeit megtartani, szakmai tudását rend-
szeresen gyarapítani és a hivatali tevékenység javítására
kezdeményezõ javaslatot tenni.

III.

A HIVATAL MÛKÖDÉSE

A) A SZAKMAI DÖNTÉSHOZATAL

l4. A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács

(1) A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (Szt.
115/F. §) – legfeljebb tizenöt tagú – iparjogvédelmi és
szerzõi jogi szakértelemmel rendelkezõ személyekbõl álló
testület. A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács elnö-
két és tagjait – a Hivatal elnökének javaslatára – a minisz-
ter nevezi ki ötéves idõtartamra. A kinevezés további öt-öt
évre meghosszabbítható.

(2) A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács a Hiva-
tal elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon
védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stra-
tégiai elképzelések, hazai és közösségi jogszabályok,
nemzetközi szerzõdések) tervezetét.

(3) A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács munká-
jával összefüggõ ügyintézési feladatokat a Tanács titkársá-
ga látja el. A titkárság fõosztályvezetõi besorolású vezetõ-
jét a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló szemé-
lyek közül a Hivatal elnöke nevezi ki és menti fel.

(4) A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács a Hiva-
tal elnöke által jóváhagyott ügyrend szerint mûködik.

15. Az elnöki értekezlet

(1) Az elnöki értekezletet az elnök vezeti, tagjai az el-
nökhelyettesek, a gazdasági vezetõ és a fõosztályvezetõk.
Az elnöki értekezlet titkársági feladatait az elnökségi kabi-
net vezetõje vagy a feladat ellátására kijelölt köztisztviselõ
látja el, aki hivatalból részt vesz az elnöki értekezlet ülése-
in. Az elnöki értekezlet ülésein részt vesznek az állandó
jelleggel, vagy – a napirendtõl függõen – az esetileg meg-
hívott személyek is.

(2) Az elnöki értekezlet a Hivatal feladatkörébe tartozó
legfontosabb ügyekben a véleménycserét, a döntések elõ-
készítését, a kölcsönös tájékoztatást és az egységes hiva-
tali álláspont kialakítását szolgálja.

(3) Az elnöki értekezlet napirendjét az elnök határozza
meg, arra negyedévenként elõre az elnöki értekezlet tagjai
szakmai javaslatokat tehetnek.

(4) Az ülésrõl emlékeztetõ készül, amelyet elektroniku-
san kézhez kapnak az értekezlet tagjai és a meghívott sze-
mélyek. Az ülések emlékeztetõi tájékoztatásul a Hivatal
intranetjén is közzétételre kerülnek. Az elnöki értekezle-
ten hozott elnöki döntések végrehajtásáról be kell szá-
molni.

16. Munkaértekezletek

(1) Az elnök évente hivatali munkaértekezleten értékeli
a Hivatal elõzõ évi tevékenységét és ismerteti a munka-
tervet.

(2) Fõosztályi munkaértekezletet félévenként, osz-
tály-munkaértekezletet negyedévenként, illetve szükség
szerint kell tartani, a munka átfogó értékelése és a felada-
tok meghatározása céljából.

17. Munkacsoportok mûködése

(1) Az elnök, illetve – felhatalmazása alapján – az illeté-
kes elnökhelyettes, gazdasági vezetõ állandó vagy eseti
munkacsoportot hozhat létre a szakmai-stratégiai, jogi sza-
bályozási, gazdálkodási vagy más, összhivatali vagy több
fõosztályt érintõ meghatározott feladatra, illetve a közös
hivatali álláspont kialakítására.

8708 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/49. szám



(2) A munkacsoport létrehozását írásban kell elrendelni,
kijelölve a munkacsoport vezetõjét, tagjait (ideértve a tit-
kársági feladatokat ellátó személyt vagy szervezeti egysé-
get), feladatkörét, céljait és – ha szükséges – a mûködésé-
hez szükséges anyagi forrásokat, valamint megjelölve a
beszámolási és értékelési rendjét. A munkacsoport mûkö-
déséhez szükséges külön anyagi forrás rendelkezésre
bocsátásához a gazdasági fõigazgató elõzetes írásbeli hoz-
zájárulása szükséges.

(3) A munkacsoport irányításáért, a munkacsoporton
belüli munkamegosztásért, a tevékenység felügyeletéért,
ellenõrzéséért a vezetõ felelõs, és õ egyeztet szükség ese-
tén a munkacsoporttagok munkáltatói jogokat gyakorló
vezetõivel.

(4) A munkacsoport létrehozásának megfelelõen véle-
ményezõ, javaslattételi és döntés-elõkészítõ feladatokat
lát el, külön felhatalmazás alapján döntési jogkörrel is ren-
delkezhet. A külsõ szervekkel, illetve a nemzetközi szer-
vezetekkel és a külföldi szervekkel való kapcsolattartásra,
a Hivatal képviseletére csak külön felhatalmazás alapján, a
Jogi és Nemzetközi Fõosztály vezetõjével együttmûködve
jogosult.

(5) A munkacsoport mûködésének befejezéseként fel-
adatkörének megfelelõen írásos javaslatot, állásfoglalást,
tanulmányt vagy tevékenységérõl összefoglalót készít.

18. Munkatervek

(1) A Hivatal és szervezeti egységei éves munkatervek
alapján végzik tevékenységüket. A szervezeti egységek
munkatervei a Hivatal munkatervének lebontásával és
egymással összhangban készülnek.

(2) A munkatervek kialakításánál a végrehajtásban részt
vevõ vezetõk, illetve munkatársak véleményét és javasla-
tait ki kell kérni és a lehetõségekhez mérten figyelembe
kell venni.

19. Tevékenységi jelentések

(1) A fõosztályok a munkaterv végrehajtásáról féléven-
ként tevékenységi jelentésekben számolnak be.

(2) A Hivatal tevékenységérõl éves értékelõ jelentés ké-
szül, amelyet a fõosztályi jelentések alapulvételével az el-
nökségi tanácsadó kabinet állít össze.

20. A fõosztályok együttmûködése

(1) A fõosztályok, illetve az egymás mellé rendelt szerve-
zeti egységek tevékenységüket egymással szoros együttmû-
ködésben végzik.

(2) Az egyes fõosztályok a feladatkörükbe tartozó, de
más fõosztályok, osztályok feladatkörét is érintõ ügyekben
az érdekelt fõosztályok, osztályok bevonásával járnak el.
Az ennek során felmerült vitás kérdésekben a közös állás-
pont kialakítását egyeztetés útján kell megkísérelni. Ha ez
nem vezet eredményre, a vitás ügyet döntés végett az ille-
tékes elnökhelyettes, gazdasági vezetõ, illetve az elnök elé
kell terjeszteni.

(3) Az érintett fõosztályok vezetõinek elõzetes egyezte-
tése után az egyes fõosztályok dolgozói másik fõosztály,
osztály feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok elvégzé-
sében is közremûködhetnek.

(4) A fõosztályok tevékenységük során tudomásukra ju-
tó olyan adatokról, információkról, amelyek más fõosztály
vagy osztály feladatkörét, tevékenységét érintik, haladék-
talanul, szóban és írásban értesítik az érintett szervezeti
egységet.

21. Kapcsolat külsõ szervekkel

(1) A Hivatal a feladatai ellátása során együttmûködik
az érintett minisztériumokkal, központi és helyi államigaz-
gatási szervekkel, központi hivatalokkal, tudományos in-
tézetekkel, köztestületekkel, társadalmi és egyéb szerve-
zetekkel.

(2) Az elnök és az elnökhelyettesek, valamint a gazda-
sági vezetõ az irányítási területükhöz tartozó ügyekben
rendszeres munkakapcsolatban állnak az (1) bekezdésben
felsorolt szervezetek illetékes vezetõivel, képviselõivel.

22. Kapcsolattartás nemzetközi
és külföldi szervekkel

(1) A nemzetközi szervezetekkel és a külföldi hivata-
lokkal az elnök, az elnökhelyettesek, a Jogi és Nemzetközi
Fõosztály vezetõje, valamint az erre felhatalmazott köz-
tisztviselõk tartanak kapcsolatot.

(2) A fõosztályvezetõk a Jogi és Nemzetközi Fõosztály
vezetõjének bevonásával tarthatnak szakmai kapcsolatot
nemzetközi szervezetekkel és külföldi hivatalokkal.

23. Elõterjesztések elkészítése,
külsõ elõterjesztések véleményezése

(1) A Hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben az elõter-
jesztés, illetve jogszabály tervezetét – az elnök és az elnök-
helyettesek által megadott szempontok szerint – a szakma-
ilag illetékes fõosztály dolgozza ki, együttmûködve a töb-
bi érdekelt szervezeti egységgel. A végleges tervezetet a
Jogi és Nemzetközi Fõosztály készíti el a szükséges egyez-
tetést követõen.
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(2) Az elõterjesztés-tervezetet külsõ szerveknek véle-
ményezésre az elnök engedélye alapján a Jogi és Nemzet-
közi Fõosztály vezetõje küldi meg. Az egyeztetésért a
szakmailag illetékes fõosztály és a Jogi és Nemzetközi Fõ-
osztály vezetõje a felelõs.

(3) A más szervektõl érkezõ elõterjesztés-tervezetek vé-
leményezésének munkáját a Jogi és Nemzetközi Fõosztály
szervezi és fogja össze. Ennek során gondoskodik arról,
hogy a Hivatal ügykör szerint érdekelt fõosztálya a választ
határidõben készítse el és terjessze az elnök elé.

B) A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI

24. Az ügyintézés fõbb alapelvei

(1) Az ügyek intézésekor a hatályos jogszabályokban és
belsõ utasításokban foglalt rendelkezések alapján kell el-
járni. A köztisztviselõ és munkavállaló – indokolt eset-
ben – javaslatot tehet a megfelelõ jogszabályi, illetve belsõ
utasítási rendezésre.

(2) A fõosztályvezetõk és az osztályvezetõk a munka
színvonalának folyamatos javítása érdekében olyan mun-
kamódszert kötelesek kialakítani, hogy a jelentõsebb
ügyekben az ügyintézõ az adott kérdésekben járatos más
dolgozók véleményének meghallgatása után alakíthassa ki
álláspontját.

(3) Az ügyintézést és az ügykezelést az iratkezelési sza-
bályzat és az egyéb elnöki utasítások rendelkezései szerint
kell ellátni.

(4) A köztisztviselõ és a munkavállaló köteles az ügyin-
tézés során a tudomására jutott államtitkot és szolgálati tit-
kot megõrizni, államtitkot és szolgálati titkot csak az ügy
elintézésére illetékes vagy az elintézésbe egyébként be-
vont dolgozóval közölhet. Államtitkot vagy szolgálati tit-
kot képezõ ügyrõl illetéktelen személy jelenlétében tár-
gyalást folytatni nem szabad. Államtitkot vagy szolgálati
titkot tartalmazó iratot kivinni, illetõleg külföldre vinni
vagy küldeni csak az erre vonatkozó külön szabályok sze-
rint lehet.

(5) A köztisztviselõ és a munkavállaló köteles az ügyin-
tézés során a tudomására jutott üzleti titkot és személyes
adatokat megõrizni, azokat – a jogszabályban meghatáro-
zott eseteken kívül – csak az ügy elintézésére illetékes
vagy az elintézésbe egyébként bevont köztisztviselõvel,
illetve munkavállalóval közölheti.

25. A munkavégzés rendje

(1) Az újonnan kinevezett köztisztviselõ a munkába lé-
péséhez köteles a kinevezésre jogosult vezetõ elõtt letenni
a jogszabályban elõírt hivatali esküt. Az újonnan alkalma-
zott munkavállaló a munkába lépéshez köteles a jogsza-

bályban elõírt titoktartási nyilatkozatot tenni. A köztisztvi-
selõt, illetve munkavállalót a Hivatal a belépésre jogosító
arcképes mágneskártyával látja el.

(2) A hivatali munkaidõ reggel 8 órától délután 16.30
óráig, pénteken 14 óráig tart. A munkavégzés rendjére
vonatkozó részletes szabályokat, valamint az egyes szer-
vezeti egységekre és munkakörökre az eltérõ munkarendet
külön elnöki utasítás szabályozza.

(3) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté-
ben történõ foglalkoztatás vállalását a köztisztviselõre, il-
letve munkavállalóra vonatkozó elõírások keretein belül a
munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezheti.

(4) A munkába lépõ köztisztviselõ, illetve munkavállaló
munkakörét kinevezéskor a munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ határozza meg. A köztisztviselõ, illetve munkavál-
laló részére kinevezési okmányával vagy munkaszerzõdé-
sével egyidejûleg át kell adni a jogszabályban meghatáro-
zott tájékoztatást, a Hivatal Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát, a hivatali munkarendrõl szóló szabályzatot, a hi-
vatali vezetékes telefonok használatára vonatkozó sza-
bályzatot, az iratkezelési szabályzatot, a tûz- és munkavé-
delmi, továbbá az informatikai védelmi tárgyú szabályza-
tokat, a betöltött munkakör részletes leírását (munkaköri
leírását), továbbá a köztisztviselõvel, illetve munkaválla-
lóval meg kell ismertetni a gazdasági szervezet ügyrendjé-
nek a munkakörrel összefüggõ egyéb szabályzatait.

(5) A köztisztviselõi, illetve munkavállalói jogviszony
megszûnése esetén a köztisztviselõ, illetve munkavállaló a
munkakörét a külön belsõ utasításban meghatározottakkal
összhangban, a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ által
kijelölt személy részére jegyzõkönyvvel adja át.

26. Az ügyfélfogadás általános rendje

A hatósági ügyfélfogadás ideje – az irányadó elnöki uta-
sításban meghatározott kivételekkel – hétfõn és szerdán 9
órától 13 óráig, pénteken 9 órától 11 óráig tart.

27. Érdek-képviseleti jogok

A munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek a Hiva-
tal mûködésével kapcsolatban a hatályos jogszabályok
szerinti jogokat gyakorolják.

C) GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

28. A költségvetési gazdálkodás rendje

(1) A Hivatal az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság éves költségve-
tésérõl szóló törvények, az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a
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vonatkozó egyéb jogszabályok elõírásai szerint gazdál-
kodik.

(2) A Hivatal gazdasági ügyrendje végrehajtásának
részletes szabályait a következõ tárgykörök szerinti elnöki
és gazdasági vezetõi utasítások állapítják meg:

a) vagyonkezelés és pénzgazdálkodás,
b) a költségvetés végrehajtása,
c) az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó gazda-

sági és intézménymûködtetési ügyek,
d) döntési eljárások,
e) ellenõrzési tevékenység.

(3) A Hivatal az Szt.-ben és az alapító okiratban, vala-
mint a 3. pontban meghatározott feladatait, illetve tevé-
kenységét – mint önállóan gazdálkodó központi állam-
igazgatási szerv – saját bevételeibõl látja el, illetve végzi.

29. Az elnöki és a gazdasági vezetõi utasítások
nyilvántartása; a végrehajtás ellenõrzése

(1) Az elnökségi kabinet nyilvántartja és gondozza az
elnöki és a gazdasági vezetõi utasításokat, továbbá folya-
matosan figyelemmel kíséri hatályosulásukat és javaslatot
tesz korszerûsítésükre.

(2) Az elnöki és gazdasági vezetõi utasítások és dönté-
sek végrehajtásáért az illetékes, illetve a kijelölt szervezeti
egység vezetõje felel.

IV.

A HIVATAL SZERVEZETE

30. Az elnökségi kabinet

(1) Az elnökségi kabinet (a továbbiakban: Kabinet) az
elnök irányítása és ellenõrzése alatt mûködõfõosztály,
amely a következõ feladatokat látja el:

a) részt vesz gazdaság-, vállalkozás- és innovációpoliti-
kai álláspontok kialakításában, elemzések elkészítésében,

b) összeállítja a Hivatal éves munkatervét,
c) összeállítja a Hivatal tevékenységérõl készülõ éves

értékelõ jelentést,
d) gondozza az intézményi mutatószámok rendszerét,
e) vezetõi igény szerint figyelemmel kíséri a hivatali kö-

zéptávú intézményi stratégia végrehajtását,
f) koordinálja a Hivatal és a Magyar Szellemitulaj-

don-védelmi Tanács részérõl megjelenõ állandó és idõsza-
ki kiadványok összeállítását és megjelenésének elõkészí-
tését,

g) közremûködik a Magyar Szellemitulajdon-védelmi
Tanács titkársági feladatainak ellátásában,

h) ellátja az elnöki értekezlet titkársági feladatait,
i) ellátja a kommunikációs és sajtókapcsolati felada-

tokat,

j) gondoskodik a Hivatal internetes honlapjának és int-
ranetjének frissítésérõl, karbantartásáról,

k) közremûködik a Hivatal mint intézmény mûködésé-
vel kapcsolatos egyes jogi feladatok ellátásában,

l) közremûködik az igazgatási döntések elõkészítésében
és végrehajtásában,

m) részt vesz a belsõ utasítások kidolgozásában, amely-
nek során érvényesíti a törvényességi és szerkesztési
szempontokat, részt vesz az utasítások végrehajtásának el-
lenõrzésében, szükség esetén kezdeményezi az utasítások
módosítását, hatályon kívül helyezését, illetve új utasítá-
sok kiadását, továbbá nyilvántartja az elnöki és a gazda-
sági vezetõi utasításokat,

n) a költségvetés végrehajtása során közremûködik a
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások és
árubeszerzések, valamint építési beruházások beszerzé-
sére kiírásra kerülõ közbeszerzési eljárások elõírások sze-
rinti lebonyolításában,

o) nyilvántartja a Hivatal által alapított Design Termi-
nál Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásával
összefüggõ dokumentumokat,

p) gondoskodik az elnök, az elnökhelyettesek, a gazda-
sági fõigazgató titkári és titkársági feladatainak ellátá-
sáról.

(2) A Kabinet az (1) bekezdésben foglaltakon kívül el-
látja a belsõ utasításokban és az éves munkatervben, vala-
mint az elnök, az elnökhelyettesek és a gazdasági vezetõ
által meghatározott feladatokat.

(3) A Kabinet tagjai az elnök által kijelölt köztisztvise-
lõk. Köztisztviselõ meghatározott feladat tekintetében is
kinevezhetõ a Kabinet tagjának, szervezeti egységhez tör-
ténõ besorolása érintetlenül hagyásával.

(4) A Kabinet tagjai tekintetében a munkáltatói jogokat
a Hivatal elnöke gyakorolja. Ha az elnök mást nem határoz
meg a Kabinet tagja felett – ilyen minõségében végzett
munkája tekintetében – az irányítási, felügyeleti és ellen-
õrzési jogkört a Kabinet vezetõje vagy az elnök által kije-
lölt vezetõ gyakorolja. A Kabinet vezetõje egyeztet a Ka-
binet munkájában részt vevõ köztisztviselõk felett mun-
káltatói jogokat gyakorló vezetõkkel a munkafeladatok
szervezésének és ellátásának kérdésében.

(5) A Kabinet tagjai ilyen minõségükben a Hivatal más
szervezeti egységeit nem irányítják, illetve nem gyakorol-
nak munkáltatói jogokat.

31. A Szabadalmi Fõosztály

(1) A Szabadalmi Fõosztály a mûszaki elnökhelyettes irá-
nyítása és ellenõrzése alatt a következõ feladatokat látja el:

a) részt vesz a Hivatal jogszabály-elõkészítõ munkájá-
ban, a jogalkalmazás elvi és szakterületi kérdéseinek meg-
oldásában,

b) végzi a szabadalmi bejelentések vizsgálatát, a jogok
engedélyezését és a tanácsi ügyek intézését,
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c) végzi a növényfajta-oltalmi bejelentések vizsgálatát,
a jogok engedélyezését és a tanácsi ügyek intézését,

d) végzi a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések vizsgálatát, a jogok engedélyezését és a tanácsi
ügyek intézését,

e) végzi a topográfiaoltalmi bejelentések vizsgálatát, a
jogok engedélyezését és a tanácsi ügyek intézését,

f) részt vesz az iparjogvédelmi képzést, promóciót és is-
meretterjesztést szolgáló elõadások tartásában, publiká-
ciók megjelentetésében, valamint egyéb tájékoztatási fel-
adatok ellátásában,

g) ellátja az ügyköréhez tartozó, meghatározott nemzet-
közi iparjogvédelmi feladatokat,

h) ellátja az elnök és a mûszaki elnökhelyettes által
meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A Szabadalmi Fõosztály szabadalmi osztályai
a) végzik a szabadalmi-, növényfajta-oltalmi, kiegészí-

tõ oltalmi és topográfiaoltalmi bejelentések vizsgálatát,
döntenek az oltalom megadása tárgyában,

b) újdonságkutatást végeznek,
c) a tanácsban intézik a megsemmisítési, a nemleges

megállapítási, kiegészítõ oltalmi tanúsítvánnyal kapcsola-
tos ügyben a tanúsítvány megszûnésének vagy érvényte-
lenségének megállapítására, idõtartama meghosszabbítá-
sának megvonására, valamint a kényszerengedély meg-
adására, felülvizsgálatára, módosítására és a kényszeren-
gedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történõ betekin-
tésre, illetve – növényfajta-oltalmi ügyben – a megszünte-
tésre és a fajtanév törlésére irányuló kérelmeket,

d) közremûködnek a feladatkörüket érintõ jogszabá-
lyok, állásfoglalások, belsõ szabályzatok kidolgozásában,
a külsõ szervek tervezeteinek véleményezésében,

e) részt vesznek a hatósági joggyakorlat elemzésében és
értékelésében, továbbá a tapasztalatok alapján a megfelelõ
javaslatok kidolgozásában,

f) részt vesznek az ügykörüket érintõ nemzetközi fel-
adatok megoldásában,

g) kapcsolatot tartanak a szakmai tevékenységi terüle-
tüknek megfelelõ gazdasági ágazatokkal,

h) figyelemmel kísérik a szabadalmakkal összefüggõ
nemzetközi szerzõdéseket és európai közösségi jogszabá-
lyokat, valamint a nemzetközi és az európai jogalkalmazást,

i) összegyûjtik és elemzik a hatáskörükbe tartozó
ügyekben hozott hivatali döntéseket és bírósági határoza-
tokat, értékelik a jogeseteket,

j) ellátják a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

32. Az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály

(1) Az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály a mûszaki
elnökhelyettes irányítása és ellenõrzése alatt a következõ
feladatokat látja el:

a) ellátja a Hivatal iktatási, irattározási, postázási és
kézbesítési feladatait,

b) összehangolja a Hivatal iratkezelését, ügyvitelét és
irattárolását,

c) ellátja a Hivatal titkos ügykezelését,
d) vezeti a bejelentési nyilvántartásokat és a nemzeti

lajstromokat,
e) könyveli és nyilvántartja a Hivatalhoz befolyt igazga-

tási szolgáltatási díjakat,
f) végzi az iparjogvédelmi bejelentések vizsgálatra való

elõkészítését,
g) ellátja a Hivatal központi nyilvántartási, statisztikai

és adatszolgáltatási munkáját,
h) végzi, szervezi és koordinálja a Hivatal hazai és nem-

zetközi iparjogvédelmi hatósági tájékoztatását,
i) közremûködik az iparjogvédelmi osztályozások új ki-

adásainak hazai bevezetésében és karbantartásában,
j) más fõosztályokkal együttmûködve elemzi és értékeli

az iparjogvédelmi hatósági gyakorlatot, szükség esetén
módosítási javaslatot tesz,

k) ellátja a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés alap-
ján a Hivatalra háruló átvevõ, illetve egyes megjelölt és ki-
választott hivatali feladatokat,

l) ellátja az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján az
átvevõ hivatali feladatokat,

m) ellátja a közösségi védjegybejelentések, a közösségi
formatervezési mintaoltalmi bejelentések, valamint a kö-
zösségi növényfajta-oltalmi bejelentések átvevõ hivatali
feladatait,

n) ellátja a nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentések
átvevõ hivatali feladatait,

o) figyelemmel kíséri a WIPO, az Európai Szabadalmi
Hivatal (a továbbiakban: ESZH), a Közösségi Növényfajta
Hivatal és a BPHH szabályainak változását, jogalkalmazá-
sát, közremûködik ezek tervezeteinek véleményezésében,
illetve kidolgozásában és ezekrõl tájékoztatást nyújt,

p) tájékoztatást ad az ügyfelek részére iparjogvédelmi
kérdésekben, részt vesz az iparjogvédelmi oktatásban és
ismeretterjesztésben,

q) más fõosztályokkal együttmûködve részt vesz a hiva-
tali ügyvitel, az iparjogvédelmi nyilvántartás és a hatósági
levelezés számítástechnikai rendszerének fejlesztésére irá-
nyuló programok kidolgozásában és végrehajtásában, va-
lamint követi a jogszabályi és szervezési változásokat,

r) ellátja az ügykörébe esõ nemzetközi iparjogvédelmi
feladatokat,

s) részt vesz a Hivatal hazai és nemzetközi iparjogvédel-
mi információs tevékenységében, a WIPO, az ESZH és a
BPHH iparjogvédelmi informatikai munkaszervezete ke-
retében folyó együttmûködésben, szervezi ezen szerveze-
tek szabványainak hivatali bevezetését, alkalmazását,

t) szerkeszti és megjelenteti a Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítõt,

u) biztosítja a magyar, valamint a nemzetközi szerzõ-
désben meghatározott szabadalmi, mintaoltalmi és topog-
ráfiaoltalmi leírások megjelentetését,

v) ellátja az elnök és a mûszaki elnökhelyettes által
meghatározott egyéb feladatokat.
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(2) Az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály Ügyviteli
Osztálya

a) elvégzi a nemzeti és nemzetközi bejelentések adatai-
nak számítógépes rögzítését, aktualizálását, végrehajtja az
adatbázisban a szükséges átszignálásokat,

b) oltalmi formánként értesíti a bejelentõt az ügy nyil-
vántartásba vételérõl, elkészíti a figyelmeztetéseket és a
hiánypótlásra felhívó döntéseket, eljár a határidõ-hosszab-
bítási kérelmek ügyében,

c) számítógépes adatbázisban rögzíti az egyes oltalmi
formáknál elõforduló bejelentések ábráit, valamint a véd-
jegybejelentések árujegyzékét,

d) közremûködik a szabadalmi és a formatervezési min-
taoltalmi bejelentések közzétételi értesítéseinek és a sza-
badalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi,
formatervezésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi megadó
határozatoknak az elkészítésében,

e) elvégzi az általános adatrögzítési tevékenység tartal-
mi ellenõrzését az összes oltalmi formára kiterjedõen, va-
lamint a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõben való
megjelenés elõtt a digitalizált ábrák ellenõrzését,

f) kiállítja és felülbélyegzi a szabadalmi- és használati-
minta-oltalmi okiratokat, elsõbbségi tanúsítványokat,

g) postázásra elõkészíti a formatervezésiminta-oltalmi
és a növényfajta-oltalmi megadásokat,

h) intézi a hatósági tájékoztatás engedélyezését véd-
jegy- és formatervezésiminta-oltalmi megadásnál,

i) elõkészíti a szabadalmi- és a használatiminta-oltalmi
bejelentések adatközlését, valamint a szabadalmi bejelen-
tések közzétételét,

j) elvégzi a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõben
való közzétételhez szükséges szabadalmi kivonatok elekt-
ronikus elõkészítését,

k) elektronikus úton elkészíti a használatiminta-oltalom
megadásához szükséges elõlapokat,

l) végzi a pénzügyi munkavégzést segítõ work-flow fo-
lyamatában a beérkezõ számlák digitalizálását,

m) elkészíti a PCT elsõbbségi iratok digitalizálását,
n) digitalizálja a Jogi és Nemzetközi Fõosztályról érke-

zõ, szerzõi jogi tárgyú bírósági határozatokat,
o) megszervezi a szabadalmi és a használatiminta-oltal-

mi bejelentések honvédelmi vizsgálatát,
p) közremûködik a hatósági tájékoztatók oltalmi for-

mánkénti elkészítésében,
q) közremûködik a számítástechnikai támogatású ügy-

viteli, levelezési és nyilvántartási modulok tesztelésében
és alkalmazásában,

r) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(3) Az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály Lajstromo-
zási Osztálya

a) kezeli a bejelentési nyilvántartásokat, vezeti a szaba-
dalmi, a növényfajta-oltalmi, a használati- és formaterve-
zésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi, földrajziárujelzõ-,
valamint védjegylajstromokat, továbbá a kiegészítõ oltal-

mi tanúsítványok lajstromát, ezen lajstromokról másolatot
szolgáltat,

b) értesíti a jogosultat a fenntartási díj esedékességérõl,
a formatervezési mintaoltalom és a védjegyoltalom meg-
újításának lehetõségérõl;

c) nyilvántartja a befizetett igazgatási szolgáltatási díja-
kat és elvégzi ennek a gazdálkodási ügyviteli rendszer ré-
szére szükséges adatszolgáltatását,

d) elkészíti a havi és az összesített statisztikát az ipar-
jogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól és az
elõre befizetett összegek felhasználásáról,

e) nyilvántartja a befizetett szabadalmi, átmeneti szaba-
dalmi oltalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltal-
mi fenntartási díjakat, valamint a kiegészítõ oltalmi
tanúsítvány fenntartási díjait,

f) megállapítja a szabadalmi oltalom, az átmeneti szaba-
dalmi oltalom, a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, a növény-
fajta-oltalom, a használati mintaoltalom megszûnését a
díjfizetés elmulasztása miatt,

g) intézi a szabadalmi oltalom, az átmeneti szabadalmi
oltalom, a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, a növényfajta-
oltalom és a használatiminta-oltalom újra érvénybe helye-
zésével kapcsolatos ügyeket,

h) értesítést küld a védjegy-, illetve a formatervezési-
minta-oltalom oltalmi idõ lejárta miatti megszûnésérõl,

i) a szabadalmi-, növényfajta-oltalmi, használatimin-
ta-oltalmi, védjegy- és földrajziárujelzõ-oltalmi, topográ-
fiaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi és a kiegészítõ ol-
talmi tanúsítványra vonatkozó eljárásokban végzi a lajst-
romozás utáni változásokat tudomásul vevõ kérelmekkel
összefüggõ, valamint a formatervezésiminta-oltalom és a
nemzeti védjegyoltalom megújításával, illetve a lajstro-
mozott nemzeti védjegyoltalom megosztásával kapcsola-
tos kérelmek érdemi intézését,

j) feljegyzi a lajstromba a védjegy szenioritásának
igénylését, illetve elvesztését a közösségi védjeggyel kap-
csolatban,

k) tájékoztatást ad a nyilvántartott igazgatási szolgálta-
tási díjakról,

l) információt ad a személyesen feltett vagy telefonon,
levélben, illetve e-mailban érkezõ, a feladatkörébe tartozó
szakmai kérdésekre,

m) kérelem, illetve megkeresés alapján tájékoztatást
nyújt az iparjogvédelmi jogszabályokról és nemzetközi
szerzõdésekrõl, illetve tanácsot ad alkalmazásukkal kap-
csolatban,

n) intézi a mentességre és a díjfizetés halasztásra irá-
nyuló kérelmekkel kapcsolatos feladatokat,

o) intézi a titkos ügykezelés feladatait,
p) ellátja a jogszabályban elõírt, a Hivatalra háruló köte-

lezettségeket az ESZH vonatkozásában (nyilvántartásokat
vezet, jelentéseket küld, megteszi a szükséges intézkedé-
seket a fenntartási díjak elõírt hányadának átutalása érde-
kében),

q) folyamatosan nyilvántartja és követi a díjrendelet
változásait, közremûködik annak módosításában,
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r) közremûködik az igazgatási szolgáltatási díjkezelést
elõsegítõ folyamatok karbantartásában, fejlesztésében,

s) igazolásokat, nyilvántartási adatokat, lajstromkivo-
natokat állít elõ és hitelesít,

t) közremûködik egyes hivatali útmutatók és belsõ sza-
bályzatok tervezeteinek kidolgozásában,

u) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(4) Az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály Átvevõ
Osztálya

a) érkezteti és nyilvántartásba veszi a Hivatalba érkezõ
bejelentéseket és egyéb ügyiratokat,

b) vezeti a bejelentések iratainak nyilvántartásait, azo-
nosítja az ügyiratokat,

c) elvégzi a postabontást, a küldemények Hivatalon be-
lüli továbbítását, elkészíti és feladja a postai küldeménye-
ket, vezeti a postakönyveket, bérmentesíti a küldeménye-
ket, ellátja a belsõ és külsõ irattovábbítási és kézbesítési
feladatokat,

d) ellenõrzi és igazolja a postázással kapcsolatos szám-
lák kifizetését,

e) átveszi, nyilvántartásba veszi és továbbítja a válasz-
tott tanácsoknak és testületeknek érkezõ összes dokumen-
tumot,

f) számítógépes adatbázisban rögzíti a visszaérkezett
tértivevények adatait, biztosítja a kézbesítést, szükség ese-
tén gondoskodik a hirdetményi kézbesítésrõl,

g) ellátja az iparjogvédelmi ügyiratok központi irattáro-
zását, gondoskodik azok tartós megõrzésérõl, biztosítja az
iratok selejtezését, levéltári átadását,

h) határidõ-nyilvántartást vezet, jelentést készít a határ-
idõ lejártáról, továbbítja az ügyiratokat az eljáró szervezeti
egységekhez,

i) ellátja a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kere-
tén belül a Hivatalra háruló átvevõ hivatali feladatokat,

j) ellátja a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kere-
tén belül a Hivatalra háruló megjelölt, illetve kiválasztott
hivatali feladatokat,

k) ellátja az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján az
átvevõ hivatali feladatokat,

l) ellátja a közösségi védjegybejelentések, közösségi
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, valamint a kö-
zösségi növényfajta-oltalmi bejelentések átvevõ hivatali
feladatait,

m) ellátja a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentések
átvevõ hivatali feladatait,

n) részt vesz a WIPO és a Hivatal közötti nemzetközi
szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos együttmûködés-
ben, szervezi a vonatkozó szabványok hivatali bevezeté-
sét, alkalmazását,

o) más osztályokkal együttmûködve összehangolja a
Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés és az Európai Sza-
badalmi Egyezmény keretében a Hivatalba beérkezõ ira-
tok ügyvitelét, kapcsolatot tart a Hivatal hatósági elbírálói
munkakört ellátó szervezeti egységeivel,

p) figyelemmel kíséri és követi a WIPO, az ESZH és a
BPHH szabályait, jogalkalmazását, közremûködik a terve-
zetek véleményezésében,

q) közremûködik a feladatait érintõ hivatali útmutatók
és belsõ szabályzatok tervezeteinek kidolgozásában,

r) tájékoztatást ad az ügyfelek részére nemzetközi és eu-
rópai szabadalmaztatással, közösségi védjegy- és forma-
tervezési mintaoltalmi bejelentéssel, nemzetközi iparimin-
ta-bejelentéssel és közösségi növényfajta-oltalmi bejelen-
téssel kapcsolatos kérdésekben, részt vesz a nemzetközi
szabadalmaztatással kapcsolatos oktatásban és ismeretter-
jesztésben, kapcsolatot tart a bejelentõkkel, képviselõkkel,

s) ellátja a nemzeti és nemzetközi bejelentések esetén a
Hivatalba elektronikus hordozón benyújtott szekvencia
listák/táblázatok hivatali hálózatra való mentését, darabo-
lását, formai vizsgálatát, szükség esetén megfelelõ alaki
felhívás kiküldését és az elektronikus hordozók tárolását,

t) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(5) Az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály Hatósági
Elektronikus Kiadói Osztálya

a) részt vesz a WIPO-val, az ESZH-val és a BPHH-val
folyó együttmûködésben, szervezi ezen szervezetek infor-
mációszolgáltatást biztosító szabványainak hivatali beve-
zetését, alkalmazását,

b) szerkeszti és megjelenteti a Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítõt,

c) gondoskodik a Szabadalmi Közlöny és Védjegyérte-
sítõ hatósági elektronikus megjelentetésérõl, valamint
gondozza annak elektronikus archívumát,

d) biztosítja a nemzeti és nemzetközi hatósági adatszol-
gáltatást,

e) gondoskodik a hatósági elektronikus adatvagyon
nyilvántartásáról és az archívumok biztonságos kezelé-
sérõl,

f) biztosítja magyar, valamint a nemzetközi szerzõdés-
ben meghatározott szabadalmi, mintaoltalmi és topográfi-
aoltalmi leírások megjelentetését, gondozza elektronikus
archívumukat,

g) közremûködik a nemzetközi szabadalmi osztályozás,
a nizzai, a bécsi és locarnói osztályozási rendszerek hazai
kiadásainak aktualizálásában,

h) részt vesz a hatósági adatvagyonnal foglalkozó mun-
kacsoport tevékenységében,

i) elvégzi az osztály feladatkörébe tartozó számlák kiál-
lításával, illetve kifizetésével kapcsolatos teendõket,

j) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

33. Az Informatikai Fõosztály

(1) Az Informatikai Fõosztály a gazdasági vezetõ irá-
nyítása és ellenõrzése alatt a következõ feladatokat látja el:

a) részt vesz a Hivatal informatikai stratégiájának kidol-
gozásában és megvalósításában,
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b) a társfõosztályokkal együttmûködve kidolgozza és
végrehajtja a hivatali ügyvitel, az iparjogvédelmi nyilván-
tartás és hatósági levelezés, a hazai és nemzetközi infor-
mációs kapcsolattartás számítástechnikai rendszerének
fejlesztési programjait, követi a jogszabályi és szervezési
változásokat,

c) végzi, szervezi és koordinálja a hatósági munkát tá-
mogató számítástechnikai rendszerrel kapcsolatos fejlesz-
tési munkálatokat,

d) üzemelteti, karbantartja és fejleszti a Hivatal infor-
matikai infrastruktúráját,

e) végzi, szervezi és koordinálja a Hivatal hazai és nem-
zetközi iparjogvédelmi információs együttmûködési tevé-
kenységét,

f) részt vesz a WIPO, az ESZH és a BPHH iparjogvédel-
mi informatikai munkaszervezete keretében folyó együtt-
mûködésben,

g) gondoskodik a hazai számítógépes iparjogvédelmi
információs rendszer mûködtetésérõl, az érdekeltek kor-
szerû iparjogvédelmi információkkal való ellátásáról,

h) gondoskodik a közzétételre szánt anyagok intraneten
történõ közzétételérõl, továbbá fejleszti az intranetes belsõ
tájékoztatást,

i) ellátja az elnök és a gazdasági vezetõ által meghatáro-
zott egyéb feladatokat.

(2) Az Informatikai Fõosztály Számítástechnikai Osz-
tálya

a) részt vesz a Hivatal informatikai stratégiájának kidol-
gozásában és megvalósításában,

b) üzemelteti a hivatali iratkezelés és ügyvitel, valamint
az iparjogvédelmi hatósági nyilvántartás és levelezés szá-
mítástechnikai rendszerét, és részt vesz a fejlesztés
üzemeltetést érintõ szakaszaiban,

c) üzemelteti a hivatali gazdálkodási ügyviteli rendsze-
rét, és részt vesz a fejlesztés üzemeltetést érintõ szaka-
szaiban,

d) az érintett más szervezeti egységekkel együttmûköd-
ve kiépíti, gondozza és üzemelteti a központi iparjogvé-
delmi hatósági tevékenység hazai és nemzetközi egységes
számítástechnikai információs rendszerét,

e) figyelemmel kíséri a hivatali számítástechnikai szük-
ségletek alakulását, megoldási javaslatokat dolgoz ki, elõ-
készíti a fejlesztés végrehajtását, véleményezi a használat-
ba vett eszközök alkalmasságát,

f) vizsgálja a meglevõ számítástechnikai eszközök ki-
használtságát, és javaslatot tesz a felhasználói igények
összehangolására,

g) biztosítja és ellenõrzi az adatvédelemre és az adatbiz-
tonságra vonatkozó rendelkezések hivatali végrehajtását,

h) biztosítja a hivatali számítástechnikaieszköz-együt-
tes folyamatos mûködtetését,

i) szükség szerint közremûködik a számítástechnikai
fejlesztésekkel kapcsolatos munkálatok elõkészítésében,

j) szervezi és koordinálja a hivatali számítástechnikai
ismeretszerzést és a külsõ adatbázisok igénybevételét,

k) üzemelteti az internetes és intranetes adatszolgáltató
rendszereket,

l) ellátja a Hivatal számítástechnikai anyag- és eszköz-
gazdálkodási feladatait, ennek keretében a beszerzési, el-
látási, nyilvántartási feladatokat, valamint a selejtezéssel,
a felesleges készlet- és eszközállomány-feltárási munkála-
tokat, továbbá a mérleget alátámasztó leltározással kap-
csolatos teendõket,

m) gondoskodik a digitális nyomdai eszközök üzemel-
tetésérõl,

n) üzemelteti a telefonközpontot és a vezetékes telefon-
készülékeket,

o) üzemelteti a hivatali telefax- és fénymásoló készülé-
keket,

p) üzemelteti a hivatali mobiltelefonokat,
q) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb

feladatokat.

(3) Az Informatikai Fõosztály Ügyvitelfejlesztési
Osztálya

a) részt vesz a Hivatal informatikai stratégiájának kidol-
gozásában és megvalósításában,

b) szervezi, koordinálja és végzi a hatósági munkát elõ-
segítõ számítástechnikai rendszerrel kapcsolatos fejleszté-
si tevékenységet, részt vesz az egyéb informatikai fejlesz-
tési feladatokban,

c) a szakmai elvárások alapján és a szükséges egyezteté-
sek után elkészíti, és folyamatosan az igényekhez igazítja
a gazdálkodási ügyviteli rendszer, valamint a hatósági
ügyviteli rendszer adatkapcsolatát, továbbá a szükséges
mértékben részt vesz azok üzemeltetésében,

d) irányítja a hivatali iratkezelés és ügyvitel, az iparjogvé-
delmi hatósági nyilvántartás és levelezés egységes adatbázi-
son történõ mûködtetését, valamint továbbfejlesztését,

e) gondoskodik az iparjogvédelmi tevékenység infor-
matikai támogatását biztosító adatbázis karbantartásának
megszervezésérõl, adatkonzisztenciájáról,

f) részt vesz a Hivatal külsõ és belsõ adatszolgáltatási
kötelezettségei teljesítésének, illetve feladatainak meg-
szervezésében, biztosítja az ezek végrehajtásához szüksé-
ges fejlesztéseket és feltételeket,

g) gondoskodik a Szabadalmi Közlöny és Védjegyérte-
sítõ hatósági rovatainak feltöltésére szolgáló leválogató
programrendszer karbantartásáról, fejlesztésérõl,

h) a társfõosztályokkal együttmûködve kidolgozza és
végrehajtja a hivatali ügyvitel, az iparjogvédelmi nyilvántar-
tás és a hatósági levelezés rendszerének fejlesztési program-
ját, követi a jogszabályi és szervezési változásokat,

i) gondoskodik a hatósági ügyviteli tevékenység ellátá-
sához szükséges külsõ adatforrásból származó informáci-
ók rendelkezésre állásáról, elvégzi az ennek biztosításához
szükséges fejlesztéseket,

j) a társfõosztályokkal együttmûködve részt vesz a
WIPO, az ESZH és a BPHH iparjogvédelmi informatikai
munkaszervezete keretében folyó együttmûködésben,

k) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

2008/49. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8715



34. Az Iparjogvédelmi Tájékoztatási
és Oktatási Központ

(1) Az Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Köz-
pont (a továbbiakban: ITOK) a gazdasági vezetõ irányítása
és ellenõrzése alatt a következõ feladatokat látja el:

a) szervezi, illetve az érintett állami és társadalmi szer-
vezetekkel együttmûködve koordinálja a szellemi alkotó
és innovációs tevékenységet támogató iparjogvédelmi és
szerzõi jogi programokkal összefüggõ tevékenységet,

b) közremûködik a szellemi alkotások és az innovációs
eredmények társadalmi elismerését szolgáló rendszer fej-
lesztésében, kezdeményezi a szellemi tulajdon védelmével
kapcsolatos pályázatok, kiállítások, továbbá más rendez-
vények megszervezését és koordinálja a hivatali közremû-
ködést,

c) ügyfélszolgálatot mûködtet,
d) ellátja a szerzõi mûvek, illetve a szerzõi joghoz kap-

csolódó jogi teljesítmények önkéntes mûnyilvántartásba
vételével összefüggõ feladatokat,

e) kiegészítõ tevékenységként emelt szintû térítéses
szolgáltatásokat nyújt az ezt igénylõ ügyfelek számára,

f) iparjogvédelmi és szerzõi jogi információs szolgálatot
mûködtet az ország különbözõ pontjain, gazdálkodó és
társadalmi szervezetekkel történõ együttmûködés alapján,

g) felméréseket készít a gazdálkodószervezetek szelle-
mi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tudatosságáról és ak-
tivitásáról,

h) részt vesz a szellemitulajdon-védelmi kultúra terjesz-
tésével kapcsolatos hazai és nemzetközi pályázatok elké-
szítésében, lebonyolításában,

i) végzi a hazai és külföldi iparjogvédelmi dokumentu-
mok gyûjtését, feldolgozását és nyilvános szakkönyvtári
keretek közötti közreadását,

j) támogatja a hatósági vizsgálatok végzését, papír-,
mikroforma és optikai lemezes hordozójú gyûjtemények,
lokális és onlineadatbázis-szolgáltatások biztosításával,

k) szerkeszti az Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Szemlét,
l) megjelenteti a hatósági munkához szükséges jogsza-

bályokat, útmutatókat, nemzetközi osztályozásokat,
m) a szellemi alkotó tevékenységgel és a szellemi tulaj-

don védelmével kapcsolatos tájékoztatókat, útmutatókat
és segédleteket jelentet meg,

n) gondozza és kiadja a promóciós tevékenységet segítõ
kiadványokat,

o) felügyeli a regionális adatcsere-kiadványok elkészí-
tését, szervezi a marketingjét és az értékesítését,

p) oktatási anyagokat jelentet meg,
q) elõsegíti a szellemi tulajdonvédelmi ismeretek széles

körû terjesztését a felsõoktatási intézmények alapképzé-
seiben és posztgraduális képzéseiben,

r) alap-, közép- és felsõfokú iparjogvédelmi tanfolya-
mokat szervez,

s) tájékoztató elõadásokat szervez társadalmi szerveze-
tekkel, gazdálkodószervezetekkel,

t) ellátja az elnök és a gazdasági vezetõ által meghatáro-
zott egyéb feladatokat.

(2) Az ITOK Szabadalmi Tár és Iparjogvédelmi Szak-
könyvtárának Szabadalmi Tára

a) ellátja a hazai és külföldi iparjogvédelmi dokumentu-
mok gyûjtésével, feldolgozásával, tárolásával és rendsze-
rezésével kapcsolatos feladatokat, végzi továbbá a szaba-
dalmi leírások kötelespéldány-szolgáltatásával kapcsola-
tos teendõket,

b) biztosítja a Hivatal hatósági munkájához szükséges
vizsgálatok céljára, valamint nyilvános olvasószolgálat
keretében a gyûjtõkörébe tartozó nyomtatott és elektro-
nikus hordozójú iparjogvédelmi dokumentumok hozzáfér-
hetõségét,

c) intézi az iparjogvédelmi dokumentumok nemzetközi
cseréjét,

d) a gyûjtõkörébe tartozó dokumentumokról másolatot
készít,

e) értékesíti a hivatali kiadványokat,
f) az újdonságkutatás céljára elkülönítetten, NSZO-

rendben gyarapítja a magyar papírdokumentum gyûjte-
ményt,

g) biztosítja a hivatal teljes szabadalmi optikai lemezes
gyûjteményének újdonságkutatási szolgáltatását, illetve
ellátja gyarapítási munkálatait,

h) online és internetes iparjogvédelmi dokumentációs és
tájékoztató tevékenységet végez külsõ ügyfelek számára
önköltséges alapon,

i) hatósági munkához és külsõ megrendelésre iparjog-
védelmi dokumentumokról másolatot készít,

j) részt vesz az ügyfélszolgálat munkájában,
k) ellátja az igazgató által meghatározott egyéb felada-

tokat.

(3) Az ITOK Szabadalmi Tár és Iparjogvédelmi Szak-
könyvtárának Iparjogvédelmi Szakkönyvtára

a) dokumentumállományát és különgyûjteményeit fo-
lyamatosan gyarapítja, feldolgozza, tárolja és rendezett
formában hozzáférhetõvé teszi a külsõ és belsõ olvasókö-
zönségnek, nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosítva,

b) ellátja az iparjogvédelmi és szerzõi jogi szakirodalmi
hivatali és nyilvános szakkönyvtári tájékoztatási feladatokat,

c) számítógépes integrált rendszere segítségével adatbá-
zisait folyamatosan fejleszti,

d) hivatali célokra, illetve megrendelésre könyvtári do-
kumentumokról másolatokat készít,

e) gondoskodik a filmanyag, video- és a multimédia-
gyûjtemény kezelésérõl, feltárásáról, igény esetén másola-
tokat készíttet,

f) kérõ és küldõ könyvtárként vesz részt a könyvtárközi
kölcsönzés hazai és nemzetközi rendszerében,

g) részt vesz a hazai könyvtárak elektronikus adatcseré-
jében,

h) gyûjteménye folyamatos gyarapítása érdekében fel-
sõoktatási és kulturális intézményekkel, illetve szerveze-
tekkel kapcsolatot tart,
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i) kiegészítõ tevékenységként emelt szintû térítéses
szolgáltatásokat nyújt az ezt igénylõ ügyfelek számára,

j) ellátja az igazgató által meghatározott egyéb felada-
tokat.

(4) Az ITOK Ügyfélszolgálati Osztálya
a) iparjogvédelmi szakmai tájékoztatást nyújt vala-

mennyi oltalmi formára, illetve a Magyar Köztársaságot
érintõ nemzetközi egyezményekre kiterjedõen,

b) alapszintû szerzõi jogi tájékoztatást nyújt,
c) ellátja a szerzõi mûvek, illetve a szerzõi joghoz kap-

csolódó jogi teljesítmények önkéntes mûnyilvántartásba
vételével összefüggõ feladatokat,

d) kiegészítõ tevékenységként emelt szintû térítéses
szolgáltatásokat nyújt az ezt igénylõ ügyfelek számára,

e) ellátja a Hivatal más részlegei által végzett emelt
szintû térítéses szolgáltatásokkal kapcsolatos adminisztra-
tív feladatokat,

f) részt vesz a szellemi tulajdonvédelmi képzést, promó-
ciót és ismeretterjesztést szolgáló feladatok ellátásában,

g) regisztrálja az ügyfélforgalmat, az adatokból statisz-
tikát és tartalmi elemzéseket készít,

h) kezeli az ügyfelek visszajelzéseit, észrevételeit, pa-
naszait,

i) javaslatot tesz a szolgáltatások fejlesztésére, kiadvá-
nyok készítésére,

j) kapcsolatot tart a regionális iparjogvédelmi és szerzõi
jogi információs szolgálatokkal azok szakmai munkájának
a támogatására,

k) ellátja az igazgató által meghatározott egyéb felada-
tokat.

(5) Az ITOK Iparjogvédelmi Promóciós Osztálya
a) kapcsolatot tart a szellemi tulajdon védelmében sze-

repet vivõ társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel, ren-
dezvényeiket információs eszközökkel támogatja,

b) részt vesz a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos
pályázatok szervezésében,

c) tájékoztató bemutatókat, elõadásokat szervez a jogin-
tézmények népszerûsítése, az iparjogvédelmi tudatosság
fokozása érdekében,

d) gondoskodik a szellemi tulajdon védelmével kapcso-
latos kiállítások megszervezésérõl és koordinálja az azo-
kon történõ hivatali részvételt,

e) kezdeményezi és az érintett fõosztályokkal koordi-
nálja promóciós, tájékoztató, ismeretterjesztõ anyagok
kiadását,

f) ellátja a regionális iparjogvédelmi információs szol-
gálatok szakmai felügyeletét és támogatja tevékenysé-
güket,

g) részt vesz az ügyfélszolgálat munkájában,
h) ellátja az igazgató által meghatározott egyéb felada-

tokat.

(6) Az ITOK Iparjogvédelmi Oktatási Osztálya
a) elõsegíti a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos

ismeretek széles körû terjesztését,

b) együttmûködést kezdeményez, illetve folytat felsõ-
oktatási intézményekkel a szellemitulajdon-védelmi isme-
retek alapképzésben, posztgraduális képzésben és a felsõ-
oktatási intézményekben folyó tudományos kutatásokban
történõ érvényre juttatása érdekében,

c) mûködteti a felsõfokú iparjogvédelmi képzést, felsõ-
fokú iparjogvédelmi szakvizsgákat szervez,

d) oktatási intézmény, illetve szakmai szervezet közre-
mûködésével mûködteti az alap- és középfokú iparjogvé-
delmi képzést, ellátja annak szakmai felügyeletét, közép-
fokú iparjogvédelmi szakvizsgákat szervez,

e) indokolt esetben iparjogvédelmi, illetve szerzõi jogi
céltanfolyamokat szervez külsõ szervezetek, intézmények
felkérésére,

f) üzemelteti az országos iparjogvédelmi információs
hálózat képzési és továbbképzési rendszerét,

g) a Hivatal fõosztályaival és az illetékes munkacso-
porttal szoros együttmûködésben kidolgozza a különbözõ
képzési típusokhoz és szintekhez kapcsolódó képzési
programokat, koordinálja az azokhoz tartozó tananyag, se-
gédletek elkészítését, gondoskodik azok folyamatos kor-
szerûsítésérõl,

h) elektronikus tananyagfejlesztéssel támogatja a szel-
lemi tulajdonvédelem élethosszig tartó tanulási folyamatát

i) kidolgozza és érvényesíti az oktatói követelmény-
rendszert és gondoskodik az oktatói kapacitás fejleszté-
sérõl,

j) ellátja a Hivatal képzési tevékenységével összefüggõ
regisztrációs és akkreditációs feladatokat,

k) kapcsolatot tart a felnõttképzésben érintett hatósá-
gokkal, magyar és nemzetközi szakmai szervezetekkel,

l) a Gazdálkodási és Igazgatási Fõosztállyal együttmû-
ködve kezeli a képzéssel kapcsolatos támogatási rend-
szert, ellenõrzi a Hivatal által nyújtott támogatások rendel-
tetésszerû felhasználását,

m) a feladat- és hatáskörébe tartozó képzési tevékenysé-
geket illetõen ellátja a nyilvántartási és egyéb adminisztrá-
ciós feladatokat

n) ösztönzi az iparjogvédelmi és innovációs ismeretek
együttes alkalmazását,

o) részt vesz hazai és nemzetközi pályázatok elkészíté-
sében, lebonyolításában,

p) ellátja az igazgató által meghatározott egyéb felada-
tokat.

(7) Az ITOK Szerkesztõség és Kiadói Osztálya
a) ellátja az Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Szemle szer-

kesztõi, tördelõi feladatait, elõállítja a belsõ nyomtatáshoz
szükséges eredeti dokumentációt,

b) végleges formába szerkeszti, illetve nyomtatáshoz
elõkészíti a hatósági munkához szükséges jogszabályok,
útmutatók, nemzetközi osztályozások kéziratait, illetve tõ-
példányait,

c) a kéziratok, statisztikák és illusztrációs anyagok
összegyûjtése után megszerkeszti és megtervezteti az éves
tevékenységi jelentéseket,
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d) iparjogvédelmi és szerzõi jogi témájú önálló kötete-
ket gondoz és jelentet meg,

e) részt vesz a promóciós munkához szükséges tájékoz-
tató kiadványok elõállításában,

f) gondozza, illetve megjelentetésre elõkészíti az ipar-
jogvédelmi oktatáshoz szükséges segédanyagokat,

g) elkészíti, illetve elkészítteti a Hivatal kiadásában
megjelenõ kiadványok tipográfiai tervét,

h) gondoskodik a hivatali kiadványok és a Hivatal mû-
ködéséhez szükséges egyéb nyomtatványok elõállításáról,
valamint igény szerint nyomtatott formában megjelenteti a
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõt, gondoskodik a
Hivatal által kiadott CD- és DVD-kiadványok sokszorosí-
tásáról, hivatali célokra vagy megrendelésre dokumentu-
mokról másolatot készít,

i) az elkészített kiadványokat elektronikusan is archi-
válja, illetve további feldolgozásra átadja,

j) szerzõkkel, tervezõkkel, nyomdákkal kapcsolatos ár-
ajánlatokat, megbízásokat, szerzõdéseket, átutalásokat
kezdeményez, illetve bonyolít,

k) ellátja a hivatali honlappal kapcsolatos olvasószer-
kesztõi feladatokat,

l) a hivatali arculatot érintõ kérdésekben javaslatot tesz,
illetve véleményezi a más szervezeti egységekben készült
javaslatokat,

m) ellátja az igazgató által meghatározott egyéb felada-
tokat.

35. A Gazdálkodási Fõosztály

(1) A Gazdálkodási Fõosztály – mint a Hivatal gazdasá-
gi szervezete – a gazdasági vezetõ irányítása és ellenõrzése
alatt a következõ feladatokat látja el:

a) karbantartja és érvényesíti a Hivatalnak mint teljes
jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költ-
ségvetési szervnek a 28. pont (2) bekezdésében – tárgykö-
rök szerint – meghatározott gazdasági ügyrendjét,

b) elkészíti a Hivatal költségvetési tervjavaslatát, elemi
és részletes, tételes belsõ költségvetését, iránymutatással
támogatja és ellenõrzi a szakmai szervezeti egységek gaz-
dasági munkáját,

c) ellátja az elõirányzat-felhasználással és -módosítás-
sal összefüggõ hivatali feladatokat,

d) közremûködik a Hivatal egészét érintõ bér-, jövede-
lem- és foglalkoztatáspolitikai elgondolások kidolgozásá-
ban, valamint az ösztönzési rendszerek, egyes természet-
beni juttatások és szociális ellátások költségvetési szabá-
lyainak kialakításában,

e) a vonatkozó jogszabályok elõírásainak betartásával
ellátja a gazdálkodással összefüggõ hivatali pénzügyi fel-
adatokat,

f) végzi a készpénzkezeléssel összefüggõ hivatali fel-
adatokat,

g) végzi a könyvvezetéssel összefüggõ feladatokat, en-
nek keretében gondoskodik a bizonylati és pénzügyi fe-

gyelem, a számviteli rend, valamint a kötelezettségvál-
lalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének
megvalósulásáról,

h) ellátja az intézményi mûködtetéssel, fenntartással és
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat,

i) ellátja a beruházási, felújítási, tárgyieszköz-beszerzé-
si, fenntartási tevékenységgel kapcsolatos jogi, pénzügyi
és gazdasági feladatokat,

j) ellátja a Hivatal anyag-, eszköz- és készletgazdálko-
dási feladatait, ennek keretében a beszerzési, ellátási, nyil-
vántartási feladatokat, valamint a selejtezéssel, a felesle-
ges készletértékesítéssel és a mérleget alátámasztó leltáro-
zással kapcsolatos teendõket,

k) a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
felelõs módon gazdálkodik a Hivatalra bízott állami va-
gyonnal, gondoskodik a vagyon védelmérõl, biztosítja az
annak elidegenítésére, kezelésére, a használati, hasznosí-
tási jog átengedésére, illetve a vagyoni értékû jogról való
lemondás elfogadására vonatkozó jogszabályi elõírások
betartását és betartatását,

l) a költségvetés végrehajtása során gondoskodik a Gaz-
dálkodási Fõosztály feladat és hatáskörébe tartozó, a köz-
beszerzési törvény hatálya alá esõ - szolgáltatások és áru-
beszerzések, valamint építési beruházások elõírások sze-
rinti bonyolításáról,

m) eleget tesz a Hivatal jogszabályok által elõírt – a
költségvetési gazdálkodással kapcsolatos – beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

n) kezdeményezi és elõkészíti a tevékenységi körét érin-
tõ új belsõ utasítások kiadását, a már kiadott ilyen utasítá-
sok tartalmi felülvizsgálatát, módosítását,

o) elõkészíti a pénzügyi, munka- és tûzvédelmi tárgyú
döntéseket, intézkedéseket és közremûködik végrehajtá-
sukban,

p) gondoskodik az integrált vállalatirányítási rendszer
(SAP) moduljainak szakmai felügyeletérõl, fejlesztésérõl,
a jogosultságok engedélyezésérõl,

q) a gazdálkodással kapcsolatos rendszeres és eseti
elemzéseket, jelentéseket, kimutatásokat készít a vezetõi
igényeknek megfelelõen,

r) kidolgozza az önköltségszámítás hivatali elveit, és az
elfogadott elvek szerint elvégzi a konkrét önköltségszámí-
tásokat,

s) elvégzi a nemzetközi és belföldi projektek pénzügyi
elszámolását,

t) ellátja az elnök és a gazdasági vezetõ által meghatáro-
zott egyéb feladatokat.

(2) A Gazdálkodási Fõosztály Pénzügyi és Számviteli
Osztálya

a) a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminisztérium és
a költségvetési fejezetgazda iránymutatásai alapján össze-
állítja és jóváhagyásra elõkészíti a Hivatal költségvetési
tervjavaslatát, valamint az elemi és tételes költségvetését,

b) a jóváhagyott költségvetés végrehajtása során ellátja
a pénzgazdálkodási feladatokat, az utalványozott bevéte-
leket és kiadásokat érvényesíti, a bevételezéseket és kifi-
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zetéseket a pénztáron és a Magyar Államkincstárnál veze-
tett forint- és devizaszámlán keresztül bonyolítja,

c) elvégzi a bevételek analitikával történõ egyeztetését
és ellenõrzését,

d) a bevételek alakulásától függõen elõterjesztést készít
az elõirányzatok módosítására, valamint a kiemelt elõ-
irányzatokon belüli átcsoportosításokra,

e) az elõirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról
a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kö-
telezettségérõl szóló kormányrendelet elõírásai szerint év-
közi és éves beszámolót és mérleget, valamint negyed-
évente mérlegjelentést készít, közremûködik a vagyonki-
mutatás alátámasztását szolgáló leltárok elkészítésében,

f) biztosítja a Magyar Államkincstár elõirányzati és
pénzügyi teljesítési adatai és a hivatali nyilvántartások
egyezõségét,

g) elkészíti az általános forgalmi adó és idegenforgalmi
adó bevallásokat és a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ-
en gondoskodik a bevallások határidõre történõ megküldé-
sérõl, a kötelezettségek pénzügyi teljesítésérõl,

h) elkészíti a szükséges kimutatásokat (természetbeni
juttatások, reprezentáció, cégautó-használati adó) és gon-
doskodik azok központi illetményszámfejtéshez (a továb-
biakban: KIR) történõ elküldésérõl,

i) a KIR által rendelkezésre bocsátott bevallási állo-
mányt a Hivatal Humánpolitikai Önálló Osztályának el-
lenõrzését követõen a pénzügyi szempontból történõ el-
lenõrzés után elektronikusan továbbítja az adóhatóság és a
nettó finanszírozás teljesítése érdekében a Magyar Állam-
kincstár felé,

j) kapcsolatot tart az adóhatóságokkal, elvégzi az adófo-
lyószámla-egyeztetést,

k) ellenõrzi a nettó finanszírozás és a bérutalás adatait,
gondoskodik az eltérések tisztázásáról,

l) közremûködik a Hivatal egészét érintõ bér-, jövede-
lem- és foglalkoztatáspolitikai elgondolások kidolgozásá-
ban, valamint az ösztönzési rendszerek és egyes természet-
beni juttatások és szociális ellátások költségvetési szabá-
lyainak kialakításában,

m) kezdeményezi és elõkészíti a tevékenységi körét
érintõ új belsõ utasítások kiadását, a már kiadott ilyen uta-
sítások tartalmi felülvizsgálatát, módosítását,

n) információt szolgáltat a gazdálkodással kapcsolatos
belsõ igényeknek és külsõ elõírásoknak megfelelõen,

o) ellátja az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal össze-
függõ utalási feladatokat,

p) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(3) A Gazdálkodási Fõosztály Létesítménygazdálko-
dási Osztálya

a) ellátja az ingatlanvagyon kezelõjére háruló feladato-
kat, gondoskodik a Hivatal kezelésében, használatában lé-
võ ingatlanok üzemeltetésérõl, karbantartásáról, mûködési
feltételeinek biztosításáról, védelmérõl, tisztántartásáról,

b) kidolgozza és döntésre elõterjeszti az éves beruhá-
zási, felújítási, tárgyieszköz-beszerzési javaslatot,

c) elõkészíti, irányítja a Hivatal mûködéséhez kapcsoló-
dó beruházási, felújítási, tervezési és kivitelezési tevé-
kenységet,

d) végzi a Hivatal rendeltetésszerû mûködéséhez szük-
séges eszközök beszerzését, biztosítja szabályszerû beüze-
melésüket, mûködtetésüket, gondoskodik megfelelõ õrzé-
sükrõl és védelmükrõl, elõírásszerû karbantartásukról, ja-
vításukról,

e) megszervezi a tervszerû, megelõzõ karbantartási
munkákat, elvégezteti a felújítási, karbantartási és javítási
munkákat,

f) gondoskodik a megfelelõ személy- és vagyonbizton-
ságról,

g) ellátja az anyagmozgatással, rendezvényekkel, érte-
kezletekkel összefüggõ feladatokat,

h) ellátja a hivatali gépkocsik üzemeltetésével kapcso-
latos feladatokat,

i) biztosítja a munkavédelmi, egészségügyi, balesetel-
hárítási és tûzvédelmi követelmények teljesítéséhez szük-
séges tárgyi feltételeket,

j) beszerzi az ügyviteli munkához szükséges irodaszere-
ket, gondoskodik a közhasználatú nyomtatványok beszer-
zésérõl, a külön szabályzat rendelkezései szerint ellátja a
dolgozókat védõeszközökkel,

k) a Hivatalra bízott állami vagyonról nyilvántartást ve-
zet, vezeti az eszközök elhelyezés és mennyiség szerinti
nyilvántartását, elõkészíti a feleslegessé vált eszközök
hasznosítását, selejtezését,

l) a leltározási ütemterv szerint végzi a leltározást, el-
látja a leltárfelelõsi feladatokat,

m) ellátja a hivatali vámügyintézéssel kapcsolatos fel-
adatokat,

n) elõkészíti a munka- és tûzvédelmi tárgyú döntéseket,
intézkedéseket és közremûködik végrehajtásukban,

o) kezeli a számítógépes beléptetõ rendszert,
p) kezdeményezi és elõkészíti a tevékenységi körét érin-

tõ új belsõ utasítások kiadását, a már kiadott ilyen utasítá-
sok tartalmi felülvizsgálatát, módosítását,

q) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

36. A Védjegy és Mintaoltalmi Fõosztály

(1) A Védjegy és Mintaoltalmi Fõosztály a jogi elnök-
helyettes irányítása és ellenõrzése alatt a következõ felada-
tokat látja el:

a) részt vesz a Hivatal jogszabály-elõkészítési munkájá-
ban, a jogalkalmazás elvi kérdéseinek megoldásában,

b) végzi a nemzeti és nemzetközi védjegy-, valamint a
nemzeti formatervezési mintaoltalmi és a nemzetközi ipa-
riminta-oltalmi bejelentések, a használatiminta-oltalmi és
a földrajziárujelzõ-bejelentések vizsgálatát, a jogok enge-
délyezését, ellátja a tanácsi ügyek intézését külön hatás-
köri megosztás szerint,
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c) eljár a magyar védjegyek és eredetmegjelölések nem-
zetközi oltalmával kapcsolatban,

d) részt vesz az iparjogvédelmi képzést, promóciót és is-
meretterjesztést szolgáló elõadások tartásában, valamint
egyéb tájékoztatási feladatok ellátásában,

e) ellátja a Madridi Megállapodásból és Jegyzõkönyv-
bõl, valamint a Hágai Megállapodásból következõ és
egyéb nemzetközi, továbbá a közösségi jogszabályokból
eredõ egyes tagállami iparjogvédelmi feladatokat,

f) ellátja az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk el-
leni vámhatósági intézkedésekbõl eredõ hivatali felada-
tokat,

g) kapcsolatot tart a szakmai tevékenységi területével
rokon szabályozási területek állami, gazdasági, társadalmi
szervezeteivel,

h) közremûködik az emelt szintû térítéses szolgáltatá-
sok nyújtásában,

i) ellátja az elnök és a jogi elnökhelyettes által meghatá-
rozott egyéb feladatokat.

(2) A Védjegy és Mintaoltalmi Fõosztály Nemzeti Véd-
jegy Osztálya

a) végzi a nemzeti védjegy- és a földrajziárujelzõ-beje-
lentések vizsgálatát, a jogok engedélyezését,

b) intézi a közösségi védjegybejelentések és a közösségi
védjegyek átalakításával kapcsolatos eljárásokat, valamint
nemzeti kutatást végez a BPHH számára,

c) végzi a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzõinek közösségi oltalmával kapcsolatos
bejelentések ügyében a Hivatalra háruló feladatokat,

d) a tanácsban intézi a védjegytörlési és megszûnésmeg-
állapítási ügyeket,

e) részt vesz az engedélyezési gyakorlat elemzésében és
értékelésében, a tapasztalatok alapján közremûködik ál-
lásfoglalások elõkészítésében és belsõ szabályzatok kidol-
gozásában,

f) összegyûjti és elemzi a döntéseket, értékeli a jogesete-
ket és az ügyek számszerû alakulását, ezek alapján intéz-
kedéseket kezdeményez,

g) figyelemmel kíséri az Európai Unió és tagállamai, va-
lamint más országok és regionális szervezetek jogalkotá-
sát és védjegyhatósági joggyakorlatát, a jogfejlõdés nem-
zetközi irányzatait, gyûjti és feldolgozza az elvi jelentõ-
ségû határozatokat,

h) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(3) A Védjegy és Mintaoltalmi Fõosztály Nemzetközi
Védjegy Osztálya

a) végzi a nemzetközi védjegybejelentések és eredet-
megjelölések vizsgálatát, a jogok engedélyezését,

b) intézi a nemzetközi védjegybejelentések és a nemzet-
közi védjegyek átalakításával kapcsolatos eljárásokat, va-
lamint nemzeti kutatást végez a BPHH számára,

c) a tanácsban intézi a védjegytörlési és megszûnésmeg-
állapítási ügyeket,

d) eljár a magyar védjegyek és eredetmegjelölések nem-
zetközi oltalmával kapcsolatos ügyekben,

e) részt vesz az engedélyezési gyakorlat elemzésében és
értékelésében, a tapasztalatok alapján közremûködik ál-
lásfoglalások elõkészítésében és belsõ szabályzatok kidol-
gozásában,

f) összegyûjti és elemzi a döntéseket, értékeli a jogesete-
ket és az ügyek számszerû alakulását, ezek alapján intéz-
kedéseket kezdeményez,

g) figyelemmel kíséri az Európai Unió és tagállamai, va-
lamint más országok és regionális szervezetek jogalkotá-
sát és védjegyhatósági joggyakorlatát, a jogfejlõdés nem-
zetközi irányzatait, gyûjti és feldolgozza az elvi jelentõ-
ségû határozatokat,

h) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(4) A Védjegy és Mintaoltalmi Fõosztály Mintaoltalmi
Osztálya

a) végzi a használati és a formatervezési mintaoltalmi
bejelentések vizsgálatát, a jogok engedélyezését,

b) végzi a nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentések
vizsgálatát,

c) a tanácsban intézi a megsemmisítési és a nemleges
megállapítási ügyeket,

d) részt vesz az engedélyezési gyakorlat elemzésében és
értékelésében, a tapasztalatok alapján közremûködik ál-
lásfoglalások elõkészítésében és belsõ szabályzatok kidol-
gozásában,

e) összegyûjti és elemzi a döntéseket, értékeli a jogese-
teket és az ügyek számszerû alakulását, ezek alapján intéz-
kedéseket kezdeményez,

f) figyelemmel kíséri az Európai Unió és tagállamai, va-
lamint más országok és regionális szervezetek jogalkotá-
sát és gyakorlatát, a jogfejlõdés nemzetközi irányzatait,
gyûjti és feldolgozza az elvi jelentõségû határozatokat,

g) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

37. A Jogi és Nemzetközi Fõosztály

(1) A Jogi és Nemzetközi Fõosztály a jogi elnökhelyet-
tes irányítása és ellenõrzése alatt a következõ feladatokat
látja el:

a) vizsgálja és elemzi a szellemi tulajdon védelmére vo-
natkozó jogszabályok hatályosulását, felméri és értékeli e
jogszabályok alkalmazásának hatásait, tapasztalatait,

b) ellátja a Hivatal jogszabály-elõkészítési, illetve -kez-
deményezési feladatait, és ezzel kapcsolatban együttmû-
ködik a többi fõosztállyal, valamint az érintett központi ál-
lamigazgatási szervekkel, köztestületekkel és társadalmi
szervezetekkel,

c) véleményezi – az érintett fõosztály bevonásával – a
szellemi tulajdon védelmét érintõ jogszabály tervezetét,
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d) közremûködik a szellemi tulajdon védelmére irá-
nyuló kormányzati stratégia kidolgozásával és érvényesí-
tésével összefüggõ feladatok ellátásában, ennek érdeké-
ben különösen a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos
hazai, külföldi és nemzetközi folyamatokat kíséri figye-
lemmel és elemzi, vizsgálja az alkotói, innovációs és ipar-
jogvédelmi tevékenységet, hozzájárul a szellemi tulajdon-
jogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrend-
szer kialakításához és fejlesztéséhez, valamint részt vesz a
szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretek ter-
jesztésében,

e) tájékoztató és tanácsadó tevékenységet folytat a szel-
lemi tulajdonvédelmi jogszabályok érvényesülésének elõ-
mozdítására,

f) összehangolja a szellemi tulajdon területén folyó
nemzetközi, illetve európai együttmûködéssel járó hivatali
feladatok teljesítését, valamint meghatározott témákban
ellátja e feladatokat,

g) részt vesz a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó
nemzetközi szerzõdések elõkészítésében, közremûködik
az e szerzõdések létrehozására irányuló javaslatok kidol-
gozásában, valamint gondoskodik kötelezõ hatályuk elis-
merésének elõkészítésérõl,

h) nyilvántartja a g) pontban említett nemzetközi szer-
zõdéseket, összehangolja a végrehajtásukat, ennek kap-
csán tájékoztatást ad, valamint együttmûködik a fõosztá-
lyokkal és az érintett külsõ szervekkel, illetve szerveze-
tekkel,

i) összehangolja a más országok és a nemzetközi szerve-
zetek szellemi tulajdonvédelmi hatóságaival való együtt-
mûködés feladatainak elvégzését,

j) ellátja a fordítási és tolmácsolási teendõket, központi
nyilvántartást vezet a nemzetközi ügyekben,

k) igény szerint közremûködik a Magyar Szellemitulaj-
don-védelmi Tanács munkaprogramjának elõkészítésében
és végrehajtásában,

l) ellátja a protokollügyeket,
m) gondoskodik a Magyar Szabadalmi Ügyvivõi Kama-

ra törvényességi felügyeletének ellátásából adódó felada-
tok végrehajtásáról,

n) közremûködik az iparjogvédelmi hatósági vizsgála-
tok és eljárások lefolytatásában,

o) eleget tesz az iparjogvédelmi ügyekben a bíróságtól
és – a vámhatóságot kivéve – más hatóságtól érkezõ meg-
kereséseknek,

p) peres ügyekben igény szerint támogatja a Hivatal jog-
tanácsosának tevékenységét,

q) ellátja az elnök és a jogi elnökhelyettes által meghatá-
rozott egyéb feladatokat.

(2) A Jogi és Nemzetközi Fõosztály Iparjogvédelmi
Jogi Osztálya

a) vizsgálja az iparjogvédelmi jogszabályok hatályosu-
lását, gyûjti és értékeli a jogalkalmazási tapasztalatokat,
ennek részeként figyelemmel kíséri különösen az iparjog-
védelmi ügyekben hozott bírósági döntéseket, gyûjti,
rendszerezi és értékeli az elvi jelentõségû határozatokat,

ennek alapján kezdeményezi és elõkészíti a szükséges in-
tézkedéseket, továbbá figyelemmel kíséri a hivatali jogal-
kalmazást, ellátja az elvi jelentõségû nyilatkozatok megté-
telével összefüggõ feladatokat, továbbá intézkedéseket
kezdeményez az egységes joggyakorlat biztosítása cél-
jából,

b) véleményezi az iparjogvédelmet érintõ jogszabályok
tervezeteit, különösen a hivatali hatáskör és célkitûzések
érvényre juttatása tekintetében és abból a szempontból,
hogy e tervezetek összeegyeztethetõk-e az Európai Unió
jogi aktusaival, érvényesíti az európai közösségi jogi
szempontokat a Hivatal jogszabály-elõkészítõ tevékeny-
ségében, ennek érdekében figyelemmel kíséri, elemzi és
értékeli az Európai Unió iparjogvédelmi jogalkotását és
joggyakorlatát,

c) elemzi az iparjogvédelemmel összefüggõ nemzetközi
és külföldi, valamint a WIPO-ban, az Európai Szabadalmi
Szervezetben, a BPHH-ban, a Közösségi Növényfajta Hi-
vatalban végbemenõ folyamatokat, illetve a nemzetközi, a
külföldi és az európai jogfejlõdést, ennek alapján kezde-
ményezi a szükséges intézkedéseket,

d) ellátja a jogszabály-elõkészítési és -véleményezési
feladatokat az iparjogvédelem területén,

e) elõkészíti az iparjogvédelmi nemzetközi szerzõdé-
sekkel összefüggõ eljárásokat,

f) a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával együttmû-
ködve nyilvántartja az iparjogvédelmi nemzetközi szerzõ-
déseket és elõsegíti végrehajtásukat,

g) közremûködik az iparjogvédelem területén folyó
nemzetközi, illetve európai együttmûködéssel járó felada-
tok teljesítésében,

h) részt vesz a tanácsban elbírálásra kerülõ iparjogvé-
delmi ügyek intézésében,

i) vezeti a bíróságra felterjesztett és a bíróságról a Hiva-
talhoz visszaérkezett ügyek elektronikus nyilvántartását,
továbbá részt vesz a lajstrombeli változásokat tudomásul
vevõ egyes hivatali döntések, valamint a megváltoztatási
kérelmekre tett elvi jelentõségi nyilatkozatok kiadásában,

j) kérelem, illetve megkeresés alapján tájékoztatást
nyújt az iparjogvédelmi jogszabályokról és nemzetközi
szerzõdésekrõl, illetve tanácsot ad alkalmazásukkal kap-
csolatban,

k) közremûködik egyes hivatali útmutatók és belsõ sza-
bályzatok tervezetének kidolgozásában,

l) gondoskodik a Magyar Szabadalmi Ügyvivõi Kamara
törvényességi felügyeletének ellátásából adódó feladatok
végrehajtásáról,

m) eleget tesz az iparjogvédelmi ügyekben a bíróságtól
és – a vámhatóságot kivéve – más hatóságtól érkezõ meg-
kereséseknek,

n) közremûködik az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület
és a Szabadalmi Ügyvivõi Vizsgabizottság mûködteté-
sében,

o) meghatározott ügyekben jogi-nemzetközi támogatást
nyújt a Hivatal más szervezeti egységei részére, különösen
a Hivatal által gondozott, illetve részvételével mûködõ
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nemzetközi projektek, az adatvagyon-gazdálkodás, az
elektronikus ügyintézés, egyes iparjogvédelmi oktatási,
valamint innovációpolitikai és szellemivagyon-hasznosí-
tási kérdések tekintetében,

p) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(3) A Jogi és Nemzetközi Fõosztály Szerzõi Jogi Osz-
tálya

a) vizsgálja a szerzõi jogi jogszabályok hatályosulását,
gyûjti és értékeli a jogalkalmazási tapasztalatokat, ennek
részeként figyelemmel kíséri különösen a szerzõi jogi
ügyekben hozott bírósági döntéseket, gyûjti, rendszerezi
és értékeli az elvi jelentõségû határozatokat, ennek alapján
kezdeményezi és elõkészíti a szükséges intézkedéseket,
továbbá figyelemmel kíséri és feldolgozza a Szerzõi Jogi
Szakértõ Testület joggyakorlatát,

b) véleményezi a szerzõi jogot érintõ jogszabályok ter-
vezeteit, különösen a hivatali hatáskör és célkitûzések ér-
vényre juttatása tekintetében és abból a szempontból, hogy
e tervezetek összeegyeztethetõk-e az Európai Unió jogi
aktusaival, érvényesíti az európai közösségi jogi szempon-
tokat a Hivatal jogszabály-elõkészítõ tevékenységében,
ennek érdekében figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli az
Európai Unió szerzõi jogi jogalkotását és joggyakorlatát,

c) elemzi a szerzõi joggal összefüggõ nemzetközi, kül-
földi és európai folyamatokat, illetve a nemzetközi, a kül-
földi és az európai jogfejlõdést, ennek alapján kezdemé-
nyezi a szükséges intézkedéseket,

d) ellátja a jogszabály-elõkészítési és -véleményezési
feladatokat a szerzõi jog területén,

e) elõkészíti a szerzõi jogi nemzetközi szerzõdésekkel
összefüggõ eljárásokat,

f) a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával együttmû-
ködve nyilvántartja a szerzõi jogi nemzetközi szerzõdése-
ket és elõsegíti végrehajtásukat,

g) közremûködik a szerzõi jog területén folyó nemzet-
közi, illetve európai együttmûködéssel járó hivatali fel-
adatok teljesítésében,

h) kérelem, illetve megkeresés alapján tájékoztatást
nyújt a szerzõi és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok vé-
delmére irányuló nemzetközi szerzõdésekrõl és a szellemi
tulajdon védelmére vonatkozó európai közösségi jogsza-
bályokról, valamint a hazai szerzõi jogi szabályozásról,
tanácsot ad mindezek alkalmazását illetõen,

i) ellátja a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület és az Egyez-
tetõ Testület mûködtetésével járó hivatali feladatokat,

j) véleményezi a közös jogkezelõ szervezetek által meg-
állapított jogdíjközleményeket azok miniszteri jóváhagyá-
sát megelõzõen,

k) közremûködik egyes hivatali útmutatók és belsõ sza-
bályzatok tervezetének kidolgozásában,

l) jogi támogatást nyújt az önkéntes mûnyilvántartással
összefüggõ feladatok ellátásában,

m) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

(4) A Jogi és Nemzetközi Fõosztály Nemzetközi Kap-
csolatok Osztálya

a) elvégzi a Hivatal két- és többoldalú nemzetközi kap-
csolataiból adódó szervezési, koordinálási teendõket, kap-
csolatot tart a nemzetközi, az európai és a külföldi szerve-
zetekkel,

b) közremûködik a szellemitulajdon-védelmi nemzet-
közi szerzõdésekkel összefüggõ eljárások elõkészítésé-
ben,

c) támogatja a nemzetközi tárgyalásokra és találkozókra
való felkészülést, ellátja az ezzel járó koordinációs és tech-
nikai együttmûködési feladatokat,

d) kezeli, fordítja és irattározza a nemzetközi együttmû-
ködés keretében keletkezõ iratokat,

e) igény szerint tolmácsolási feladatokat lát el,
f) elõkészíti a külföldi kiküldetéseket, illetve a vendég-

fogadásokat, intézi a protokoll- és útlevélügyeket, ellenõr-
zi az irányadó elnöki utasítások és más belsõ szabályzatok
betartását,

g) karbantartja a Hivatal kiküldetési tervét, elkészíti a
kiküldetésekkel és a külföldi vonatkozású rendezvények-
kel összefüggõ statisztikákat,

h) együttmûködik az érintett belföldi és külföldi szerve-
zetekkel a kiküldetésekkel összefüggõ visszatérítési és
egyéb elszámolási ügyek intézése érdekében,

i) ellátja a fõosztályvezetõ által meghatározott egyéb
feladatokat.

38. Humánpolitikai Önálló Osztály

a) ellátja a Hivatal dolgozóinak közszolgálati jogviszo-
nyával, munkaviszonyával, a hivatali munkáltatói jogok-
kal és kötelezettségekkel kapcsolatos személy- és munka-
ügyi ügyintézést, és ezekkel összefüggésben kapcsolatot
tart külsõ szervekkel,

b) elõkészíti a humánigazgatási, munkaügyi, juttatási és
oktatási tárgyú döntéseket, intézkedéseket, ennek kereté-
ben kialakítja a Hivatal humánpolitikai (bér-, jövedelem-
és foglalkoztatáspolitikai, ösztönzési rendszerek, egyes
pénzbeni és természetbeni juttatások, szociális ellátások)
feladataival kapcsolatos elveket és végzi a jóváhagyott el-
vek, meghozott döntések végrehajtásához kapcsolódó
egyes operatív feladatokat, valamint közremûködik az
ösztönzési rendszerek és egyes természetbeni juttatások és
szociális ellátások hivatali szabályainak kialakításában,

c) közremûködik a Hivatal humánerõforrás-gazdálko-
dásának tervezésében és elvégzi az ehhez szükséges
egyeztetéseket,

d) a vonatkozó jogszabályok elõírásainak betartásával
ellátja a munkaerõ-gazdálkodással összefüggõ hivatali
feladatokat,

e) ellátja a létszámgazdálkodással összefüggõ feladato-
kat, amelynek keretében egyebek mellett az elõzetesen
meghatározott igények szerinti nyilvántartást vezet a fog-
lalkoztatottakról, együttmûködik a munkáltatói jogkört
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gyakorlókkal új köztisztviselõi vagy munkajogi jogvi-
szony létesítésére vonatkozó döntésekben, foglalkoztatási
jogviszony megszüntetésére vonatkozó döntésekben, to-
vábbá ellátja az ezekkel összefüggõ munkaügyi feladato-
kat, elkészíti a szükséges munkaügyi iratokat,

f) kapcsolatot tart a központi illetményszámfejtést bo-
nyolító szervezettel, illetve ellátja az illetmény, a bér és az
egyéb juttatások számfejtésével kapcsolatos hivatali teen-
dõket,

g) ellátja az éves munkáltatói SZJA-elszámoláshoz kap-
csolódó feladatokat (adókedvezményre jogosító igazolá-
sok, rendelkezõ nyilatkozatok átvétele stb.), továbbítja az
adatokat a KIR számára, illetve a visszakapott adatokat el-
lenõrzi,

h) végzi a társadalombiztosítási törvény által elõírt
munkáltatói, önálló társadalombiztosítási feladatokat,

i) ellátja a munkáltatót terhelõ rehabilitációs járulék ad-
minisztrációját és megadja a bevalláshoz és az utaláshoz
szükséges adatokat a Pénzügyi és Számviteli Osztály szá-
mára,

j) közremûködik a munkaerõtoborzás és -kiválasztás
eszközrendszerének mûködtetésében,

k) ellátja a karriertervezéssel kapcsolatos feladatokat,
elõkészíti a vezetõi utánpótlást,

l) kezeli a személyi iratokat, vezeti a dolgozókról a jog-
szabályokban meghatározott nyilvántartásokat, ennek so-
rán együttmûködik a munkáltatói jogkört gyakorló veze-
tõkkel,

m) nyilvántartja az eltérõ munkaidõben foglalkoztatott
dolgozókat,

n) intézkedik a közszolgálati jogviszonyból vagy mun-
kaviszonyból, vagy ezekkel összefüggésben megkötött
szerzõdésbõl eredõ, a köztisztviselõt, munkavállalót ter-
helõ tartozások (lakáskölcsön, tanulmányi szerzõdés, elõ-
leg stb.) behajtása iránt,

o) ellátja a köztisztviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségébõl adódó munkáltatói feladatokat,

p) felméri, nyilvántartja és követi a képzési és fejlesztési
szükségleteket, összeállítja a Hivatal dolgozóinak éves ok-
tatási tervét a karriertervezéssel összhangban, elkészíti a
tanulmányi szerzõdéseket, és nyilvántartja az ezekbõl
származó kötelezettségeket,

q) a mindenkori jogszabályi elõírásokra tekintettel ki-
dolgozza és folyamatosan fejleszti a hivatali teljesítmény-
értékelés eszközrendszerét, nyilvántartja a teljesítményér-
tékelési dokumentumokat, ellátja a köztisztviselõk minõ-
sítésével összefüggõ elõkészítõ és egyéb feladatokat,

r) kezdeményezi, elõkészíti a jóléti, szociális, üdülési
elvek kialakítását és gondoskodik azok végrehajtásáról,
részt vesz a választható juttatásokkal kapcsolatos rendszer
kidolgozásában és gondoskodik annak mûködtetésérõl, az
azzal összefüggõ nyilvántartások vezetésérõl, javaslatokat
dolgoz ki a rendszer mûködésének fejlesztésére,

s) ellátja a hivatal köztisztviselõinek, munkavállalóinak
rendszeres foglalkozás-egészségügyi szûrésével kapcsola-
tos feladatokat,

t) kezdeményezi és elõkészíti a tevékenységi körét érin-
tõ új belsõ utasítások kiadását, a már kiadott ilyen utasítá-
sok tartalmi felülvizsgálatát, módosítását,

u) névjegyzéket vezet a kiadmányozási joggal felruhá-
zott köztisztviselõkrõl, munkavállalókról, kezeli a felha-
talmazást tartalmazó okiratokat,

v) rendszeres adatszolgáltatást teljesít a létszámadatok-
ról, valamint esetenként adatszolgáltatást nyújt a Hivatal
béradataiból (a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal együtt-
mûködve),

w) gondoskodik a Szociális Bizottság, a Lakásbizottság
és az Üdülési Bizottság üléseinek elõkészítésérõl, dönté-
seinek végrehajtásáról,

z) ellátja a Hivatal elnöke által meghatározott egyéb fel-
adatokat.

39. Belsõ ellenõrzés

(1) A Hivatalban a belsõ ellenõrzési tevékenységet a Hi-
vatal elnökének irányítása alatt álló belsõ ellenõr, vagy
ilyen feladatot ellátó külsõ megbízott végzi.

(2) A belsõ ellenõrzési tevékenység a Hivatal és ezen
belül az egyes szervezeti egységek mûködése terén függet-
len és tárgyilagos ellenõrzési és tanácsadó tevékenység,
amely segíti a Hivatal céljainak eredményes elérését, ja-
vítja a kockázatkezelési, ellenõrzési és irányítási eljárások
hatékonyságát.

(3) A belsõ ellenõrzési tevékenység során szabályszerû-
ségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenõrzéseket,
illetve informatikai rendszerellenõrzéseket kell végezni a
mindenkori jogszabályi elõírásokban, belsõ utasításokban
és az éves ellenõrzési munkatervekben foglaltaknak meg-
felelõen.

(4) A belsõ ellenõrzés feladata
a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes és

utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mû-
ködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való meg-
felelését,

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenõr-
zési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékony-
ságát és eredményességét,

c) vizsgálni a rendelkezésére álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, vala-
mint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékelé-
seket készíteni a költségvetési szerv vezetõje számára a
költségvetési szerv mûködése eredményességének növelé-
se, valamint a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ve-
zetõi ellenõrzési, és a belsõ ellenõrzési rendszerek javí-
tása, továbbfejlesztése érdekében,

e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kocká-
zati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölé-
se, valamint a szabálytalanságok megelõzése érdekében,
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f) nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket,

g) a belsõ ellenõrzési kézikönyvet rendszeresen felül-
vizsgálni, és javaslatot tenni az azt közzétevõ elnöki utasí-
tás módosítására.

(5) A belsõ ellenõrzési tevékenységre vonatkozó részle-
tes elõírásokat külön elnöki utasítás tartalmazza.

40. Jogtanácsos

(1) A Hivatalban az intézmény mûködésével kapcsola-
tos jogi tevékenységet a Hivatal elnökének közvetlen fel-
ügyelete alatt álló jogtanácsos végzi.

(2) A jogtanácsos feladata, hogy a jog eszközével elõse-
gítse a Hivatal mûködésének eredményességét, közremû-
ködjön a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget
nyújtson a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezett-
ségek teljesítéséhez. A jogtanácsos a feladatának teljesí-
tése érdekében

a) jogi képviseletet lát el,
b) jogi tanácsot és tájékoztatást ad,
c) közremûködik a Hivatal szerzõdéseinek elõkészítésé-

ben, megkötésében,
d) beadványokat és egyéb okiratokat készít,
e) részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedé-

sek, határozatok jogi szempontból történõ elõkészítésében
és végrehajtásában,

f) a szerzõdésekbõl származó és az egyéb igények érvé-
nyesítésében, valamint a Hivatal jogaira és kötelezettsége-
ire kiható egyéb megállapodások elõkészítésében,

g) részt vesz a Hivatal belsõ szabályzatainak kidolgozá-
sában;

h) ellát minden olyan egyéb jogi ügyet, amely a feladat-
körébe tartozik.

(3) A jogtanácsos tevékenysége során a jogi elnökhe-
lyettes által meghatározott esetekben közremûködik a
szellemi tulajdon védelmével összefüggõ jogi ügyekben.

V.

A HIVATAL MELLETT MÛKÖDÕ
TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS

SZABÁLYOK

41. A Magyar Formatervezési Tanács

(1) A Magyar Formatervezési Tanács külön jogszabály
alapján, a saját maga által megállapított és a miniszter által
jóváhagyott ügyrend, három évre szóló program és éves
munkatervek szerint mûködik. A testület mûködésével

járó, a Hivatalra háruló szervezési és ügykezelési feladato-
kat a Hivatal szervezeti egységeként mûködõ iroda látja el,
szükség esetén a Hivatal érintett szervezeti egységeinek
bevonásával. Az iroda és vezetõje közvetlenül az elnök
irányítása alá tartozik. A Tanács saját nemzetközi kapcso-
latokat ápol az irodán keresztül.

(2) A Hivatal elnöke nevében az iroda vezetõje forma-
tervezési szakmai ügyekben koordinációs feladatokat lát
el a Design Terminál Kht.-val.

(3) A Magyar Formatervezési Tanács irodája közremû-
ködik a nemzeti formatervezési díjak és ösztöndíjak ado-
mányozásának lebonyolításában.

(4) A Magyar Formatervezési Tanács az elnöke által
meghatározott keretek között gazdálkodik a rendelkezésé-
re bocsátott anyagi eszközökkel.

42. Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület

Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület külön jogszabály
alapján és a Hivatal elnöke által jóváhagyott ügyrend sze-
rint mûködik. Titkárát – a testület elnökével egyetértés-
ben – a Hivatal elnöke bízza meg és menti fel a Hivatal
köztisztviselõi közül. A testület ügyvitelét a titkár irányít-
ja, aki gondoskodik a testület mûködésével járó hivatali
feladatok ellátásáról, szükség esetén a Hivatal érintett
szervezeti egységének bevonásával.

43. A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület

A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület külön jogszabály alap-
ján és a Hivatal elnöke által jóváhagyott ügyrend szerint
mûködik. Titkárát – a testület elnökével egyetértésben – a
Hivatal elnöke bízza meg és menti fel a Hivatal köztisztvi-
selõi közül. A testület ügyvitelét a titkár irányítja, aki gon-
doskodik a testület mûködésével járó hivatali feladatok el-
látásáról, szükség esetén a Hivatal érintett szervezeti egy-
ségének bevonásával.

44. A Szabadalmi Ügyvivõi Vizsgabizottság

A Szabadalmi Ügyvivõi Vizsgabizottság külön jogsza-
bály alapján és a Hivatal elnöke által megállapított ügy-
rend szerint mûködik. A vizsgabizottság titkárát a Hivatal
elnöke bízza meg és menti fel a Hivatal köztisztviselõi kö-
zül. A testület ügyvitelét a titkár irányítja, aki gondoskodik
a testület mûködésével járó hivatali feladatok ellátásáról,
szükség esetén a Hivatal érintett szervezeti egységének be-
vonásával.
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1. melléklet

A Magyar Szabadalmi Hivatal
tevékenységét szabályozó legfontosabb jogszabályok

1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltal-
máról,

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félveze-
tõ termékek topográfiájának oltalmáról,

1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzõi
jogi jogszabályok módosításáról,

1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivõkrõl,
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi

oltalmáról,
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujel-

zõk oltalmáról,
1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedel-

mi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereske-
delmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény
és mellékleteinek kihirdetésérõl,

1999. évi LXXVI. törvény a szerzõi jogról,
1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világ-

szervezetében létrejött Védjegyjogi Szerzõdés kihirdeté-
sérõl,

1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcso-
lódó 1989. évi Jegyzõkönyv kihirdetésérõl,

1999. évi CVI. törvény a Magyar Köztársaságnak a vé-
delmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatás-
ra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titok-
tartalmának kölcsönös védelmérõl szóló NATO Megálla-
podáshoz történõ csatlakozásáról és a Megállapodás kihir-
detésérõl,

2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták ol-
talmáról,

2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült
Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én fe-
lülvizsgált szövegének kihirdetésérõl,

2003. évi CII. törvény az egyes iparjogvédelmi és szer-
zõi jogi törvények módosításáról,

2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letét-
be helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999.
július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdeté-
sérõl,

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól,

2005. évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes tör-
vények módosításáról,

2007. évi CXXX. törvény az Európai Szabadalmi
Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdeté-
sérõl,

2007. évi CXXXI. törvény a Genfben, 2000. június
1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdés kihirdetésérõl

1970. évi 18. törvényerejû rendelet az ipari tulajdon ol-
talmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én
Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegé-
nek kihirdetésérõl,

1973. évi 29. törvényerejû rendelet egyes iparjogvédel-
mi uniós megállapodások kihirdetésérõl,

1980. évi 14. törvényerejû rendelet a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés kihirdetésérõl,

1981. évi 1. törvényerejû rendelet a mikroorganizmusok
szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nem-
zetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés kihirde-
tésérõl,

1982. évi 1. törvényerejû rendelet az eredetmegjelölé-
sek oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó
Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14.
napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetésérõl,

1983. évi 14. törvényerejû rendelet az új növényfajták
oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl,

1984. évi 29. törvényerejû rendelet az ipari minták nem-
zetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás
kihirdetésérõl,

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szellemi
tulajdonról (1993/26. Nemzetközi Szerzõdés a Nemzet-
közi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma közigazgatási
államtitkárától),

156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzõi Jogi Szak-
értõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl,

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Forma-
tervezési Tanácsról,

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi
Szakértõi Testület szervezetérõl és mûködésérõl,

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek ki-
egészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendele-
tek végrehajtásához szükséges szabályokról,

371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az egyes szellemi
tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedé-
sekrõl,

61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok
szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérõl és
kezelésérõl,

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a mezõgazdasági ter-
mékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára
és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabá-
lyokról,

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédel-
mi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonat-
kozó részletes szabályokról,

319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet az Európai Szaba-
dalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kap-
csolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl

320/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a Szabadalmi Jogi
Szerzõdés mellékletét képezõ Végrehajtási Szabályzat ki-
hirdetésérõl,
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141/2008. (VI. 16.) Korm. rendelet a szabadalmi beje-
lentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás rész-
letes szabályairól,

9/2003. (II. 28.) GKM rendelet az egyes iparjogvédelmi
oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar ta-
lálmányok külföldi bejelentése célelõirányzatból történõ
támogatásáról,

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formaterve-
zési Díjról,

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi
Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgál-
tatási díjairól,

76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a szabadalmi ügyvivõi
vizsgáról,

78/1995. (XII. 29.) IKM rendelet az iparjogvédelmi
szakképesítésrõl,

16/1996. (III. 20.) IKM rendelet a Jedlik Ányos-díj ala-
pításáról és adományozásáról,

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai fél-
vezetõ termékek topográfiájának oltalmára irányuló beje-
lentés részletes alaki szabályairól,

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési minta-
oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól,

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés,
az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szaba-
dalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentések-
kel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltal-
mi bejelentés részletes alaki szabályairól,

21/2002. (XII. 13.) IM rendelet a mikroorganizmusok
szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nem-
zetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés Végre-
hajtási Szabályzatának kihirdetésérõl,

34/2002. (XII. 25.) IM rendelet a Szabadalmi Együtt-
mûködési Szerzõdéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat
szövegének kihirdetésérõl,

2/2004. (I. 28.) IM rendelet a Szabadalmi Együttmûkö-
dési Szerzõdéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat szöve-
gének kihirdetésérõl szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet
módosításáról,

16/2004. (IV. 28.) IM rendelet a védjegybejelentés és a
földrajzi árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki
szabályairól,

18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi
bejelentés részletes alaki szabályairól,

3/2005. (III. 11.) IM rendelet a Szellemi Tulajdon Vi-
lágszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerzõdéshez kap-
csolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl,

4/2005. (III. 11.) IM rendelet a védjegyek nemzetközi
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ah-
hoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyvhöz kapcsolódó
Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl,

5/2005. (III. 11.) IM rendelet az eredetmegjelölések ol-
talmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lissza-
boni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabály-
zat kihirdetésérõl,

6/2005. (III. 11.) IM rendelet az ipari minták nemzetkö-
zi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapo-
dás 1960. november 28-án, Hágában és 1999. július 2-án,
Genfben felülvizsgált szövegeihez kapcsolódó Közös
Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl,

16/2005. (IX. 1.) IM rendelet a Szabadalmi Együttmû-
ködési Szerzõdéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat szö-
vegének kihirdetésérõl szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rende-
let módosításáról,

18/2006. (IV. 12.) IM rendelet a Magyar Szabadalmi
Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes
szabályairól.
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2. melléklet

A Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti felépítése
2008/49.szám
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3. melléklet

A Magyar Szabadalmi Hivatal
alaptevékenységébe tartozó munkakörök jegyzéke

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 7. §-ának (6) bekezdése alapján

szabadalmi elbíráló
mintaoltalmi elbíráló
védjegyelbíráló
nemzetközivédjegy-elbíráló
jogi ügyintézõ
nemzetközi ügyintézõ
iparjogvédelmi oktatási ügyintézõ
iparjogvédelmi szervezési ügyintézõ
szabadalmi könyvtári ügyintézõ
iparjogvédelmi információs ügyintézõ
szerkesztõ ügyintézõ
lajstromozási ügyintézõ
iparjogvédelmi ellenõrzõ ügyintézõ
iparjogvédelmi iratkezelõ ügyintézõ
iparjogvédelmi ügyviteli ügyintézõ
ügyvitelszervezõ
nemzetközi szabadalmi elbíráló

4. melléklet

A Magyar Szabadalmi Hivatal
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó

munkakörei

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontja alapján

elnök
elnökhelyettes
gazdasági vezetõ
fõosztályvezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes
osztályvezetõ
szabadalmi elbíráló
mintaoltalmi elbíráló
védjegyelbíráló
nemzetközivédjegy-elbíráló
jogi ügyintézõ
stratégiai programkoordinátor
iparjogvédelmi ügyviteli tanácsadó
iparjogvédelmi képzési tanácsadó

iparjogvédelmi szakreferens
számítástechnikai ügyintézõ
számviteli ügyintézõ
pénzügyi ügyintézõ
bér- és társadalombiztosítási ügyintézõ
gazdasági ügyintézõ
üzemeltetési ügyintézõ
lajstromozási ügyintézõ
díjellenõrzõ ügyintézõ
iparjogvédelmi ellenõrzõ ügyintézõ
nemzetközi szabadalmi elbíráló
iparjogvédelmi dokumentátor
irattári koordinátor
közbeszerzési eljárásban javaslattételre, döntésre vagy

ellenõrzésre jogosult személy

5. melléklet

A Magyar Szabadalmi Hivatal
képzettségi pótlékra jogosító munkakörei

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 48/A. §-a alapján, a II. besorolási osztályba tar-
tozó köztisztviselõk tekintetében

– rendszergazda munkakör:
felsõfokú számítástechnikai programozó és folyamat-

szervezõ képzettség

– titkárnõ munkakör:
felsõfokú számítástechnikai programozó képzettség
felsõfokú irodavezetõi szakképesítés

– pénzügyi ügyintézõ munkakör:
felsõfokú mérlegképes könyvelõ képzettség
felsõfokú adótanácsadó képzettség

– számviteli ügyintézõ munkakör:
felsõfokú adótanácsadó képzettség

– bér- és társadalombiztosítási ügyintézõ munkakör:
társadalombiztosítási szakelõadói képzettség

– üzemeltetési ügyintézõ munkakör:
felsõfokú energetikus képzettség
informatikai statikus és gazdasági tervezõ

– beszerzési ügyintézõ:
közbeszerzési referens szakképesítés
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6. melléklet

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

[Kivonat
a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi

ellenõrzés rendszerérõl, az ellenõrzési nyomvonalról
és a kockázatkezelés szabályozásáról szóló

5/2007 elnöki utasításból]

„A szabálytalanság fogalma,
a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

4.

(1) Jelen utasítás alkalmazásában szabálytalanság: az
államháztartás mûködési rendjére, a költségvetési gazdál-
kodás bármely gazdasági eseményére, a feladatellátás bár-
mely tevékenységére, az egyes mûveletekre vonatkozó ha-
tályos jogszabályi elõírástól vagy belsõ szabálytól való el-
térés, így különösen a korrigálható vagy nem korrigálható
tevõleges magatartás, mulasztás vagy hiányosság, továbbá
fegyelmi, büntetõ-, szabálysértési, illetve kártérítési eljá-
rás megindítására okot adó cselekmény.

(2) A szabálytalanság alapesetei a következõk:
a) a szándékos magatartással okozott szabálytalanság,
b) a nem szándékosan okozott szabálytalanság (gondat-

lanságból, hanyag magatartásból, figyelmetlenségbõl,
helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó sza-
bálytalanság).

(3) A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljá-
rásrend kialakításának általános célja, hogy:

a) hozzájáruljon a jogszabályokban és a szabályzatok-
ban meghatározott elõírások megszegésének, szabályta-
lanság kialakulásának megakadályozásához (megelõzés),

b) keretet biztosítson, hogy a szabályok megsértése ese-
tén a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a fele-
lõsség megállapítása, az intézkedések foganatosítása az
adott ügyben megtörténjen.

A szabálytalanságok megelõzése

5.

(1) A szabálytalanságok megelõzése elsõsorban a sza-
bályozottságon alapul. A szabályozottság biztosítása, a
szabálytalanságok megakadályozása elsõdlegesen a Hiva-
tal elnökének felelõssége.

(2) A Hivatal elnöke felelõs a feladatok ellátásához a
Hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon ren-
deltetésszerû igénybevételéért, az alapító okiratban elõírt
tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmé-
nyeknek megfelelõ ellátásáért, a gazdálkodásban a szak-
mai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek

érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-
szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljessé-
géért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetõségek és a kö-
telezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli
rendért, a FEUVE, valamint a belsõ ellenõrzés megszerve-
zéséért és hatékony mûködtetéséért.

(3) A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatosan a
Hivatal elnöke gondoskodik arról, hogy

a) a jogszabályoknak megfelelõ szabályzatok alapján
mûködjön a Hivatal,

b) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását fo-
lyamatosan kísérjék figyelemmel a vezetõk,

c) szabálytalanság megállapítása esetén hatékony, a
szabálytalanság mértékével arányos, annak korrigálására
alkalmas döntés meghozatalára kerüljön sor.

(4) A Hivatal elnökének felelõssége és feladata a szer-
vezeti egységek vezetõi hatáskörének, felelõsségének és a
beszámoltathatóság rendjének kialakítása. A köztisztvise-
lõk és munkavállalók (a továbbiakban együtt: dolgozók)
feladatait, hatáskörét, felelõsségét, beszámoltathatóságát a
foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó jogszabályok, a
munkaköri leírások, valamit a szervezeti egységek ügy-
rendjei szabályozzák.

A szabálytalanságok észlelése
a FEUVE*-rendszerben

6.

(1) Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egy-
ség dolgozója észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység
közvetlen vezetõjét.

(2) Ha a szervezeti egység vezetõje az adott ügyben
érintett, annak felettesét, a felettes érintettsége estén az
adott szervezeti egység felett a Hivatal Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata szerint szakmai felügyeletet gyakorló
elnökhelyettest, illetõleg a gazdasági fõigazgatót kell érte-
sítenie.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti szervezeti egység veze-
tõje megalapozottnak találja a szabálytalanságot, errõl
írásban értesíti közvetlen vezetõjét. Ha a (2) bekezdés sze-
rinti személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot,
errõl írásban értesíti a szakmai felügyeletet gyakorló el-
nökhelyettest, illetõleg a gazdasági fõigazgatót, aki gon-
doskodik a Hivatal elnökének értesítésérõl.

(4) Az észlelt szabálytalanság korrigálására, megszün-
tetésére a feladat- és hatáskörre, valamint a felelõsségi
rendre vonatkozó elõírásoknak megfelelõen kell intézke-
dést hozni.

* FEUVE: folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés.
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(5) Ha a belsõ ellenõr az ellenõrzési tevékenysége során
szabálytalanságot tár fel, a Korm. rendelet** rendelkezé-
sei szerint jár el. Az ellenõrzött szervezeti egységnek – a
belsõ ellenõrzés megállapításai alapján – intézkedési ter-
vet kell készítenie, és azt végre kell hajtania.

(6) A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonat-
kozó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza. A
büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljá-
rás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet a mûkö-
dését szabályozó jogszabály alapján jár el. A szabálytalan-
ságra vonatkozó megállapítások alapján a Hivatalnak
intézkedési tervet kell kidolgoznia és végrehajtania.

A szabálytalanság észlelését követõ szükséges
intézkedések, az eljárások megindítása

7.

(1) Az adott ügyben szakmai felügyeletet ellátó elnök-
helyettes, illetõleg a gazdasági fõigazgató – szükség ese-
tén a Hivatal elnöke – gondoskodik a szükséges döntések
meghozataláról, eljárások megindításáról és az azoknak
megfelelõ intézkedések végrehajtásáról.

(2) Büntetõ- vagy szabálysértési ügy gyanúja esetén a
szükséges intézkedések meghozatala érdekében a szakmai
felügyeletet ellátó, (1) bekezdés szerinti vezetõt kell hala-

déktalanul értesíteni a 6. pontban foglaltak szerint annak
érdekében, hogy megalapozottság esetén a megfelelõ eljá-
rás megindításra kerüljön.

(3) Ha valószínûsíthetõ, hogy fegyelmi vagy kártérítési
eljárás megindításának van helye, az ennek elrendelésére
jogosult személyt kell haladéktalanul írásban értesíteni a
6. pontban foglaltak szerint.

(4) A Hivatal elnöke, elnökhelyettesei, illetõleg a gaz-
dasági fõigazgató szabálytalanság feltárására irányuló
vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására, és szakér-
tõi bizottságot nevezhet ki. A szakértõi bizottság tagjait a
vizsgálat megindításakor kell kijelölni. A bizottság tagjai:
az érintett szervezeti egységet magában foglaló fõosztály
vezetõinek egyike, a Gazdálkodási és Igazgatási Fõosztály
vezetõinek egyike, továbbá a belsõ ellenõr. A bizottság
munkájába szükség esetén más személy, vagy külsõ szak-
értõ is bevonható.

(5) Ha az ügyben büntetõ-, szabálysértési, fegyelmi
vagy kártérítési eljárás indult, a szabálytalanság feltárására
irányuló eljárást csak indokolt esetben kell megindítani.

(6) A (4) bekezdés szerinti szabálytalansági vizsgálat
eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre ak-
kor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követõ-
en a felelõsség eldöntéséhez és a hasonló esetek megelõzé-
séhez szükséges intézkedések meghatározásához nem elég
a szabálytalansági vizsgálattal feltárt információ.

(7) A szervezeti egységek vezetõi gondoskodnak a sza-
bálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok
elkülönített nyilvántartás naprakész és pontos vezeté-
sérõl.”
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Az Egészségügyi Minisztérium

személyügyi hírei

Megbízások

Az egészségügyi miniszter

Bálint Orsolya osztályvezetõt az Egészségügyi Minisz-
térium Miniszteri Kabinet Sajtó Osztályán fõosztályveze-
tõ-helyettesnek,

Katona Zoltán köztisztviselõt az Egészségügyi Minisz-
térium Miniszteri Kabinet Sajtó Osztályán osztályveze-
tõnek,

dr. Kovács Réka köztisztviselõt az Egészségügyi Mi-
nisztérium Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztályán
osztályvezetõnek,

dr. Losonciné dr. Marschalkó Erzsébet Izabella köz-
tisztviselõt az Egészségügyi Minisztérium Egészségpoliti-
kai Fõosztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek,

Molnárné dr. Mohai Katalin fõosztályvezetõ-helyettest
az Egészségügyi Minisztérium Humánpolitikai Fõosztá-
lyán fõosztályvezetõnek,

dr. Rádai Tamás osztályvezetõt az Egészségügyi Mi-
nisztérium Miniszteri Kabinetjében fõosztályvezetõ-he-
lyettesnek,

dr. Takács Annamária szakmai fõtanácsadót az Egész-
ségügyi Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályán fõosz-
tályvezetõ-helyettesnek

megbízta.

Címadományozás

Az egészségügyi miniszter

Filepné Kelemen Ritának, az Egészségügyi Miniszté-
rium Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Fõosztálya osz-
tályvezetõjének szakmai fõtanácsadói címet,

Szabó Zsuzsának, az Egészségügyi Minisztérium Gyógy-
szerészeti és Orvostechnikai Fõosztálya köztisztviselõjének
szakmai tanácsadói címet

adományozott.

Közszolgálati jogviszony megszûnése

Közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel meg-
szûnt

dr. Zvara Renáta Évának, az Egészségügyi Miniszté-
rium Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs
Fõosztály köztisztviselõjének.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet

fõépítész-irodavezetõ álláshelyre

Feladatai:
– vezeti a fõépítészi irodát,
– ellátja az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellá-

tásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl
szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. és 6. §-ában felso-
rolt feladatokat.

Alkalmazási feltételek:
– okleveles építészmérnöki végzettség,
– a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi

igazgatás körében eltöltött – összesen legalább nyolcéves
gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– további szakirányú szakképesítés,
– É1 és/vagy TT1 tervezõi fokozat szerinti tervezõi jo-

gosultság.

A pályázat elbírálása során kompetenciavizsgálatot al-
kalmazunk az alábbi kompetenciák tekintetében:

– operatív, projekt jellegû munkavégzés,
– szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
– perspektivikus gondolkozás,
– döntésképesség, felelõsségvállalás,
– jó együttmûködési és kapcsolatteremtõ készség.
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A pályázat benyújtásának határideje:

2009. január 9.

A pályázat további feltételei és teljes szövege a
www.zuglo.hu honlapon, a dolgozzon nálunk rovatban,
valamint a www.kozigallas.gov.hu oldalon olvasható.

Máriapócs Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

a Máriapócs város
Idõsek Otthona és Alapszolgáltatási Központ

magasabb vezetõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellék-

letének 9. pontjában elõírt képesítés (felsõfokú szociális
alapvégzettség, közgazdász, szociális menedzser, orvos,
gyógypedagógus, pszichológus, okleveles egészségügyi
szaktanár, egészségügyi szakoktató, felsõfokú ápoló vég-
zettség, intézetvezetõ, felsõfokú egészségügyi, vagy peda-
gógus, vagy igazgatásszervezõ végzettség szociális igaz-
gatás szakirányú végzettséggel, teológus).

– Legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

– Büntetlen elõélet, szociális szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelenthet, emeltszintû
idõsek otthonában, vagy hasonló jellegû intézményben
szerzett vezetõi gyakorlat, illetve szakmai tevékenység.

A pályázathoz csatolandó:
– a képesítést igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített

másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A vezetõi megbízás 2009. május 1-jétõl 2014. április
30-ig, 5 év idõtartamra szól.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint + vezetõi pótlék.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 60. nap.

A pályázatokat Máriapócs város polgármesteréhez kell
benyújtani (4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.). Telefon: (42)
554-500, 554-506.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 31.

A képviselõ-testület fenntartja azon jogát, hogy megfe-
lelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítja.
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A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

alapító okirata

A Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

alapító okirata
(egységes szerkezetben)*

A Magyar Köztársaság Kormánya 2187/1995. (VII. 4.)
Korm. határozatával, a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
nak 68. § (2) bekezdése, valamint az 1995. évi VI. tör-
vénnyel módosított, a nemzeti és etnikai kisebbségek jo-
gairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:
Nek. tv.) 55. § (3)–(4) bekezdésének megfelelõen, a Pol-
gári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a to-
vábbiakban: Ptk.) 74/G. § (1)–(10) bekezdéseiben foglal-
tak szerint, figyelemmel a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) rendel-
kezéseire az alábbi állami közfeladat ellátása céljából

közalapítványt

hoz létre.

Az alapító kinyilvánítja azon szándékát, hogy folyama-
tosan biztosítani kívánja a hazai kisebbségek önazonossá-
gának megõrzését, sajátos társadalmi érdekeik érvényesí-
tését, anyanyelvi kultúrájuk fejlesztését szolgáló tevé-
kenység támogatását.

I. A Közalapítvány neve

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány).

II. A Közalapítvány székhelye

1051 Budapest, Október 6. u. 17.

III. A Közalapítvány céljai

1. A Közalapítvány a Magyar Köztársaság – Nek. tv.-
ben foglalt – kisebbségpolitikai törekvései megvalósításá-
nak, az ezekbõl adódó állami közfeladatok ellátásának tá-
mogatására jött létre.

* A Fõvárosi Bíróság a 13.Pk.62.357/1990/63. számú végzésével a válto-
zásokat nyilvántartásba vette.

2. A Közalapítvány célja, hogy ösztönözze, segítse,
sokoldalúan támogassa különösen

– a hazai nemzeti, etnikai közösségi lét fennmaradását;
– a magyarországi kisebbségek nemzeti és etnikai ön-

azonosságának megõrzését;
– a hazai kisebbségek hagyományainak, nyelvének

ápolását, fejlesztését, átörökítését, tárgyi és szellemi kultú-
rájuk megmaradását.

3. Céljai megvalósítása érdekében a Közalapítvány a
Khtv. 26. § c) pont 13. alpont szerinti a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos közhasznú
tevékenységként

– folyamatos és egyedi pályázatok útján támogatást
nyújt a kisebbségi önkormányzatoknak, társadalmi szerve-
zeteknek, közösségeknek, illetve személyeknek a jelzett
törekvések megvalósítását szolgáló munkájához, kezde-
ményezéseihez; a tudományos kutatások szervezéséhez,
finanszírozásához, a feltárt eredmények megjelentetésé-
hez; a kisebbségi közmûvelõdés sokirányú tevékenységé-
hez, ösztönzéséhez, fejlesztéséhez;

– ösztöndíjakat adományoz és támogatást nyújt ösztön-
díjak alapításához;

– segíti az érdekvédelmi tevékenységet;
– támogatja intézmények alapítását;
– támogatást nyújt anyanyelvi oktatáshoz kapcsolódó

tevékenységhez (a roma kisebbség vonatkozásában a ma-
gyar is anyanyelvnek számít);

– segíti a kisebbségi értelmiség itthon és külföldön tör-
ténõ képzését és továbbképzését;

– a lehetõségekhez képest biztosítja a hazai kisebbségi
sajtó mûködésének feltételeit;

– támogatja a kisebbségi irodalmi, mûvészeti alkotások
megjelenését, terjesztését;

– támogatja a hazai kisebbségek és anyanemzeteik kö-
zötti kapcsolatok ápolását, fenntartását;

– támogatja a kisebbségi témával foglalkozó hazai, va-
lamint nemzetközi rendezvények szervezését;

– ösztönzi a kisebbségek vallási kultúrájának mûvelé-
sét, az anyanyelvi hitgyakorlást (a roma kisebbség vonat-
kozásában a magyar is anyanyelvnek számít);

– támogatja a kisebbségi film- és színházmûvészetet.

4. A Közalapítvány kiemelkedõen közhasznú szervezet.
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan
közfeladatot lát el, amelyrõl a Nek. tv. 55/A. § (1) bekez-
dése szerint a Magyar Köztársaság Kormányának kell
gondoskodnia.
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IV. Csatlakozás a Közalapítványhoz

1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz felajánlásokkal bár-
mely belföldi, illetve külföldi természetes vagy jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csat-
lakozhat, ha a Közalapítvány céljait, mûködési szabályait
elfogadja.

2. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

V. A Közalapítvány kezelõszerve, illetve képviselete

1. A Közalapítvány kezelõje, ügyintézõ, ügydöntõ és
képviselõ szerve a 21 tagból álló Kuratórium. A Kurató-
riumot – a Nek. tv. 55/A. §-a (3) bekezdésében említett
szervek, szervezetek által választott, jelölt tagokkal 2009.
május 31-ig terjedõ idõtartamra az alapító bízza meg:

A Kuratórium elnöke:

Németh Erika

A kuratórium tagjai:

A Bolgár Országos Önkormányzat jelölése alapján:
Tanev Dimiter

Az Országos Cigány Önkormányzat jelölése alapján:
Sárközi Károly

Az Országos Görög Kisebbségi Önkormányzat jelö-
lése alapján:

Kanaki Elena

Az Országos Horvát Önkormányzat jelölése alapján:
Hepp Mihály

Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat jelö-
lése alapján:

Bros Stanislaw Wojciechné

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
jelölése alapján:

Manz József

Az Országos Örmény Önkormányzat jelölése alapján:
Szárkiszján Ádám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
jelölése alapján:

Finna Sándor

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat jelölése
alapján:

Giricz Vera

A Szerb Országos Önkormányzat jelölése alapján:
Vészits Péterné

Az Országos Szlovák Önkormányzat jelölése alapján:
Klauszné Fuzik Ildikó

Az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat jelö-
lése alapján:

Krányecz Ferenc

Az Országos Ukrán Önkormányzat jelölése alapján:
Hartyányi Jaroszlava

A Magyar Tudományos Akadémia jelölése alapján:
Szász Zoltán

A Magyar Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Ci-
vil- és Vallásügyi Bizottsága jelölése alapján:

Balla Ágnes, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
Teleki László, Magyar Szocialista Párt

Az alapító jelölése alapján:
dr. Hajdú Zsuzsanna,
Kovács Árpádné,
Simon Istvánné,
Pecze Zoltán.

2. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) az V/1. pontban meghatározott idõtartam lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag lemondásával,
d) a Kuratórium kijelölésének az alapító által – a Ptk.

74/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint – történõ
visszavonásával,

e) a választási, illetve kijelölési joggal rendelkezõ szer-
vezetek részérõl a megbízás, illetve a kijelölés visszavoná-
sával, tekintettel a Nek. tv. 55/A. §-a (7) bekezdésében
foglaltakra,

f) a Kuratórium elnöke esetében (V/1/d) pont) a Kor-
mány által történõ kijelölés visszavonásával, tekintettel a
Nek. tv. 55/A. §-a (4) bekezdésében foglaltakra,

g) a Közalapítvány megszûnésével,
h) a tag megbízatásának az egyes vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. tör-
vény (a továbbiakban: Nyiltv.) 9. § (2) bekezdése alap-
ján – a 10. §-ban foglaltakat követõen – történõ meg-
szûnésével.

3. A Közalapítvány általános és önálló képviseletére a
Kuratórium elnöke jogosult. A Kuratórium – a képviselet
módjának és terjedelmének egyidejû, írásban történõ meg-
határozásával – jogosult a Közalapítvány alkalmazottját
felhatalmazni a Közalapítvány eseti képviseletére. A Köz-
alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot a Kura-
tórium elnöke és a Közalapítvány Kuratóriuma által a
Közalapítvány képviseletére felhatalmazott alkalmazott,
illetõleg két képviseleti joggal felruházott személy
együttesen gyakorolja.

4. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak,
azonban – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továb-
biakban: SZMSZ) által meghatározott módon és mérték-
ben – költségtérítésben részesülnek.
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VI. A Közalapítvány vagyona, forrásai

1. A Közalapítvány induló vagyona: a Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány, mint jog-
elõd által felajánlott vagyon, továbbá a Magyar Köztársa-
ság 1995. évi költségvetésérõl szóló 1994. évi CIV. tör-
vény 42. §-a (4) bekezdése szerint az 1. számú melléklet
VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím, 2. alcím, 1. elõ-
irányzat-csoportban elõirányzott 470 M Ft összegnek, a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény módosításáról szóló 1995. évi VI. tör-
vény 4. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
felhasznált, illetõleg a Kormány 2187/1995. (VII. 4.)
Korm. határozatának 4. pontja alapján átcsoportosított
összeggel csökkentett összege.

2. A Közalapítvány anyagi forrásai:
a) a mindenkori éves költségvetési törvényben megálla-

pított pénzügyi támogatás;
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ah-

hoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) a Közalapítvány eszközeinek befektetésébõl szárma-

zó bevétel, a közalapítványi vagyon hozama, vállalkozási
tevékenységbõl eredõ bevétel;

d) a csatlakozás során a Közalapítvány közhasznú céljá-
ra vagy mûködési költségei fedezésére tett felajánlások;

e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.

3. A Közalapítvány mûködési költségeire a Kuratórium
által évente meghatározott összeg, de legfeljebb a Közala-
pítvány mindenkori éves költségvetési támogatásának
8%-a fordítható. A mûködési költség tárgyévben fel nem
használt összege a következõ évre átvihetõ, ezen összeg
felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium döntése
alapján az adott évben felhasználható mûködési költségke-
ret ezzel az összeggel növelhetõ.

4. A vagyonfelhasználás módja:
A Közalapítvány a céljával és közhasznú tevékenységé-

vel összefüggésben vagyonát pályázati támogatás nyújtása
és a céljai megvalósítását szolgáló feladatok közvetlen el-
látása útján, valamint az Alapító Okiratban foglalt felté-
telek szerint a Közalapítvány céljainak megvalósítására
használja fel.

VII. A Közalapítvány szervezete és mûködése

1. A Kuratórium mûködése
a) A Kuratórium mûködésének, szervezeti és hatásköri

viszonyainak, képviseletének, valamint gazdálkodási
rendjének részletes szabályait az SZMSZ, illetve a Köz-
alapítvány Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzata ha-
tározza meg.

b) A Közalapítvány mûködése, a Kuratórium ülései,
döntései a Khtv., valamint a személyes adatok védelmérõl

és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény), to-
vábbá a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és az Alapító
Okirat rendelkezéseinek alkalmazásával nyilvánosak. En-
nek érdekében a Kuratóriumnak gondoskodnia kell olyan
nyilvántartás rendszeresítésérõl, amelybõl döntéseinek
tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye), megál-
lapítható, illetõleg a Közalapítvány által nyújtott támo-
gatásoknak a jogszabályi elõírások szerinti átlátható-
sága biztosítható. A Kuratórium mûködésével kapcsola-
tosan keletkezett iratokba – az idõpont elõzetes egyezteté-
sével, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek
betartásával – a közalapítványi irodán bárki betekinthet.
Az iratokba való betekintés megtagadásáról a Kuratórium
képviselõje, vita esetén a Kuratórium dönt.

c) A Közalapítvány a döntéseit, valamint mûködésének,
szolgáltatásai igénybevételének módját, beszámolóit leg-
alább egy postai terjesztésû országos napilapban közle-
ményként, illetõleg teljes terjedelemben a Közalapítvány
internetes honlapján és székhelyén kifüggesztve közzéte-
szi. A Kuratórium határozatainak az érintettekkel való
közlésérõl a közalapítványi iroda gondoskodik, a határo-
zat elfogadásától számított 15 napon belül. Gondoskodik
továbbá – a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságával kapcsolatos jogszabályi elõírások végre-
hajtása során – a pályázati eljárások adatainak közzé-
tételérõl.

d) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente leg-
alább négyszer tartja. A Kuratórium ülését legalább
10 nappal az ülést megelõzõen, írásbeli meghívóval, az
ülés helyének, idejének, a tervezett napirend és az egyes
napirendi pontok tárgyalásához meghívott személyek
megjelölésével, valamint az azokhoz kapcsolódó írásos
dokumentáció megküldésével, az elnök hívja össze.

e) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium tag-
jain kívül a Kuratórium ülésén állandó meghívottként ta-
nácskozási joggal részt vehetnek a felügyelõbizottság tag-
jai, az alapító képviselõje, a közalapítványi iroda igazgató-
ja (a továbbiakban: Igazgató), a Kuratórium tagjának aka-
dályoztatása esetén meghívottként tanácskozási joggal a
delegáló szervezetek által megválasztott, illetõleg kijelölt
egy-egy személy, továbbá közremûködõként a közalapít-
ványi iroda igazgatója által kijelölt munkatársak és az
adott napirendi pont tárgyalásához meghívott személyek.
Zárt ülést kell elrendelni, ha az ülésen más személyek rész-
vétele az adatvédelmi törvény rendelkezéseibe ütközne.
A zárt ülés elrendelésérõl a Kuratórium nyílt szavazással,
egyszerû szótöbbséggel dönt.

f) A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tag-
jainak több mint fele jelen van. A VII/1/i) pont alapján ki-
zárt kuratóriumi tagot a határozatképesség szempontjából
jelenlevõnek kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén a
Kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel
ismét össze kell hívni.
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g) A Kuratórium ülését az elnök hívja össze és vezeti.
Az elnök egyszeri vagy tartós akadályoztatása esetén a je-
lenlévõ kuratóriumi tagok maguk közül, egyszerû szó-
többséggel levezetõ elnököt választanak. Össze kell hívni
a Kuratóriumot, ha a tagoknak legalább egyharmad része
ezt indítványozza az indítvány benyújtásától számított
15 napon belül, továbbá a felügyelõbizottság indítványára
annak megtételétõl számított 30 napon belül. E határidõ
eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
felügyelõbizottság jogosult. A Kuratórium üléseirõl rész-
letes jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
Kuratórium határozatait.

h) A Kuratórium határozatait általában nyílt szavazás-
sal, az ülésen jelenlévõ tagok egyszerû szótöbbségével
hozza. Szavazategyenlõség esetén a szavazást meg kell is-
mételni. A Kuratórium tagjai több mint felének támogató
szavazata szükséges a VII/1/l) pont szerinti döntésekhez,
valamint azokban az esetekben, amikor a III/3. pontban
felsorolt valamelyik cél megvalósítása érdekében a Kura-
tórium a Közalapítványnak a mûködési költségekkel csök-
kentett tárgyévi költségvetési támogatásának éves szinten
25%-át meghaladó mértékû támogatásról dönt. Személyi
kérdésekben titkos szavazást kell tartani, a titkos szavazás
egyéb okból történõ elrendelésérõl a Kuratórium nyílt sza-
vazással, egyszerû szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlõ-
ség esetén a titkos szavazásra feltett kérdést elvetettnek
kell tekinteni.

i) A Khtv. 8. §-ában foglaltaknak megfelelõen a Kurató-
rium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek
a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki ál-
tal megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgál-
tatás. A megkötendõ jogügyletben érdekeltnek kell tekin-
teni és ezért a pályázati támogatásról szóló döntéshozatal-
ból ki kell zárni azt, aki

– a pályázó szervezet vezetõ tisztségviselõje;
– a pályázó szervezet képviselõje;
– a pályázó szervezet alkalmazottja;
– a pályázó intézménnyel irányítási, elszámolási jogvi-

szonyban áll.
j) A Khtv. 9. §-ában foglaltaknak megfelelõen a Kurató-

rium elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére alkal-
mazni kell a következõ rendelkezéseket. A közhasznú
szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más köz-
hasznú szervezetnek a Khtv. szerinti vezetõ tisztségviselõ-
je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A veze-
tõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles va-
lamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájé-
koztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más köz-

hasznú szervezetnél is betölt. A tájékoztatás elmulasztása
– az eset összes körülményeit figyelembe véve – a Kurató-
rium tagjának az alapító által történõ visszahívását ered-
ményezheti.

k) Államháztartáson kívüli szervezetnek (személy-
nek) nyújtott támogatás esetén a Kuratórium a köz-
pénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései szerint jár el.

l) A Kuratórium az általa nyújtott támogatások jogszerû
felhasználásának folyamatos segítésére, figyelemmel kísé-
résére, értékelésére és ellenõrzésére tanácsadó-értékelõ
rendszert hoz létre (a továbbiakban: tanácsadó-értékelõ
rendszer).

m) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az SZMSZ-nek, valamint a Közalapítvány Vagyonke-

zelési és Befektetési Szabályzatának elfogadása, módosí-
tása, ügyrendjének meghatározása;

– a közalapítványi iroda igazgatói állásának betölté-
sére pályázat kiírása;

– a gazdálkodási elvek meghatározása;
– a Kuratórium munkatervének, éves gazdálkodási ter-

vének, a Közalapítvány költségvetésének, beszámolójá-
nak és a közhasznúsági jelentésének elfogadása;

– támogatások odaítélési rendjének kialakítása;
– csatlakozási kérelem elbírálása, döntés a felajánlások

elfogadásáról;
– a Közalapítvány tevékenységét segítõ testületek

(szakértõi bizottságok) létrehozása, illetve megszüntetése,
feladataik meghatározása;

– a könyvvizsgáló megbízása;
– a tanácsadó-értékelõ rendszer létrehozása és az elõzõ

évi mûködésérõl szóló beszámoló megvitatása és elfoga-
dása;

– a Közalapítvány vállalkozási tevékenységével kap-
csolatos döntések;

– döntés a Közalapítvány alkalmazottjának képviseleti
joggal való felruházásáról, valamint a képviseleti jog terje-
delmének és módjának meghatározásáról.

n) A Kuratórium tagjai a Nyiltv. 3. §-a értelmében
vagyonnyilatkozatot tesznek.

o) A Kuratórium elnöke:
– gyakorolja a közalapítványi iroda igazgatója feletti

munkáltatói jogokat;
– gyakorolja a közalapítványi iroda egyéb munka-

vállalói tekintetében a munkavégzésre irányuló jogvi-
szony létesítésével és megszüntetésével összefüggõ
munkáltatói jogokat, ide értve az egyéb munkavégzés-
re irányuló jogviszony létesítését és megszüntetését is.

2. A Közalapítványi Iroda
a) A Közalapítványi Iroda (a továbbiakban: Iroda) a

Közalapítvány folyamatos mûködését, a Kuratórium dön-
téseit elõkészítõ, végrehajtó, adminisztratív, pénzügyi,
gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egysége.
A Közalapítványi Iroda nem önálló jogi személy.
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b) Az Irodát az igazgató vezeti, aki a kuratóriumi ülé-
sek tanácskozási jogú, állandó résztvevõje.

c) Az Igazgató hatáskörébe tartozik:
– a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése és

megszüntetése kivételével a munkáltatói jogok gyakorlá-
sa az Iroda alkalmazottai felett;

– a kuratóriumi döntések elõkészítése, végrehajtásuk
megszervezése;

– a Közalapítvány gazdálkodásának felelõs irányítása;
– a tanácsadó-értékelõ rendszer munkájának megszer-

vezése, irányítása, tevékenységérõl készített beszámoló
elõkészítése;

– gondoskodás a Közalapítvány nyilvántartásainak fo-
lyamatos vezetésérõl.

3. Felügyelõbizottság
a) A Közalapítvány mûködését és gazdálkodását az

5 tagból álló felügyelõbizottság (a továbbiakban: Bizott-
ság) ellenõrzi.

b) A Bizottság elnöke az alapító által kijelölt személy.
A Bizottság tagjai:
– az Országgyûlés hazai nemzeti etnikai kisebbségi

ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága által kijelölt egy
kormánypárti és egy ellenzéki frakciót képviselõ személy,

– az alapító által kijelölt két személy.
c) A bizottsági tagság megszûnik:
– lemondással;
– a kijelölési joggal rendelkezõ szervezetek részérõl a

tag kijelölésének visszavonásával, tekintettel a Nek. tv.
55/A §-a (7) bekezdésében foglaltakra;

– a Közalapítvány megszûnésével;
– a Nyiltv. 3. §-a (3) bekezdésének eb) és ed) pontja

szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmu-
lasztása esetén, a 9. § (2) bekezdése értelmében, a tör-
vény erejénél fogva;

– elhalálozással.
d) A Bizottság tagjainak névsora a következõ:
A felügyelõbizottság elnöke:
Stipkovics Pál

A felügyelõbizottság tagjai:
Godó Lajos
Magyar Szocialista Párt
Schmidt Ferenc
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
Popovics György
Lilliné Fecz Ildikó
e) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Munkáját

ellenõrzési munkaterv alapján végzi. A Közalapítvány
mûködésérõl készült éves könyvvizsgálói jelentés figye-
lembevételével vizsgálja a Közalapítvány mûködését és
gazdálkodását. Tapasztalatairól évente beszámol az alapí-
tónak és tájékoztatja a Kuratóriumot.

f) Ellenõrzési tevékenysége során a Közalapítvány ve-
zetõ tisztségviselõitõl jelentést, a Közalapítvány munka-
vállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továb-

bá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azo-
kat megvizsgálhatja. A Bizottság tagjai a Kuratórium ülé-
sén tanácskozási joggal részt vehetnek.

g) A Bizottság célvizsgálatot folytat, ha a Közalapít-
vány céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja, vagy
ha erre az Alapító képviselõje vagy a Kuratórium felkéri.
A célvizsgálat lefolytatásába szakértõk is bevonhatók.
A Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha

– arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány mûködé-
se során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány ér-
dekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás) tör-
tént, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé;

– vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény
merül fel.

Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása ér-
dekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bi-
zottság köteles haladéktalanul értesíteni az alapító képvi-
selõjét és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

h) A Bizottság tagjai tiszteletdíjra nem, csak költségtérí-
tésre jogosultak, amelynek mértékét és módját a Kurató-
rium állapítja meg.

i) A Khtv. 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen nem lehet a Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy,
aki a Kuratórium elnöke vagy tagja; a Közalapítvánnyal a
megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendel-
kezik; továbbá, aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásá-
ból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve az elõb-
biekben meghatározott személyek hozzátartozója. A Bi-
zottság elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére a
VII/1/i)–j) pont szerinti rendelkezéseket is megfelelõen al-
kalmazni kell.

j) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább két al-
kalommal ülésezik, határozatait szótöbbséggel hozza.
A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja
jelen van.

4. Könyvvizsgáló
a) A Közalapítvány az éves beszámolóját évente könyv-

vizsgálóval köteles auditáltatni.
b) A Khtv. 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

könyvvizsgáló nem lehet az, aki a Kuratórium elnöke vagy
tagja; a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevé-
kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogsza-
bály másképp nem rendelkezik; továbbá, aki a Közalapít-
vány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatá-
sokat; illetve az elõbbiekben meghatározott személyek
hozzátartozója.
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VIII. A Közalapítvány gazdálkodása

1. A vagyon felhasználásáról a Kuratórium – az Alapító
Okiratnak, valamint az általa elfogadott Vagyonkezelési
és Befektetési Szabályzatnak megfelelõen – dönt.

2. A Közalapítvány Kuratóriuma minden év március
1-jéig költségvetést fogad el. Ennek során a Közalapítvány
vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében dönt a
Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtá-
sához felhasználható pénzeszközök mértékérõl, felosztá-
suk módjáról. A tanácsadó-értékelõ rendszer mûködtetését
a Közalapítvány az alapítványi célú tevékenység közvet-
len költségére meghatározott összegbõl fedezi.

3. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredmé-
nyét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatáro-
zott tevékenységre fordítja. A Közalapítvány hitelt nem
vehet fel és nem nyújthat, az államháztartás alrendszereitõl
kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem
használhatja fel, váltót, más hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírt nem bocsáthat ki. A Közalapítvány vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása ér-
dekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A vállalko-
zási tevékenység megkezdéséhez, illetõleg folytatásához
szükséges vagyon rendelkezésre bocsátásáról a Vagyon-
kezelési és Befektetési Szabályzatban foglaltaknak megfe-
lelõen a Kuratórium dönt.

4. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben
vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással ren-
delkezik, és amelyben felelõssége nem haladja meg va-
gyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létre-
hozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószerveze-
tet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést
nem szerezhet.

5. A Közalapítvány a támogatásokat nyilvános, minden-
ki számára hozzáférhetõ pályázati rendszer keretei között
nyújtja. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 1 mil-
lió Ft (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az
alapító okiratban foglalt célokra, az államháztartáson kí-
vüli szervezetek (személyek) esetében a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény által meghatározott módon. A pályá-
zati felhívásokkal kapcsolatos további rendelkezéseket az
SZMSZ tartalmazza.

6. A támogatások odaítélésekor meg kell határozni a
kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, a közalapít-
ványi támogatás felhasználásának rendjét, ki kell kötni a
Közalapítvány ellenõrzési jogát. A támogatások odaítélé-

sével, elszámolásával és a felhasználásuk ellenõrzésével
kapcsolatos további rendelkezéseket az SZMSZ tartal-
mazza.

7. A naptári évrõl éves beszámoló és közhasznúsági je-
lentés készül, amelyet a könyvvizsgáló jelentése és a fel-
ügyelõbizottság véleménye alapján a Kuratórium fogad el.

8. A Közalapítvány feletti adóellenõrzést a Közalapít-
vány székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségveté-
si támogatás felhasználásának ellenõrzését az Állami
Számvevõszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a köz-
hasznú mûködés tekintetében – a reá irányadó szabályok
szerint az ügyészség látja el.

IX. Záró rendelkezések

1. A Közalapítvány tekintetében az alapító képviseletét
a kisebbségpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el és e minõségében gyakorolja – az Alapí-
tó Okirat módosításának kivételével – az alapítót megilletõ
jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló
és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A Kuratóriumot
és a felügyelõbizottságot a miniszter elõterjesztése alapján
a Kormány bízza meg.

2. A Közalapítvány határozatairól, gazdálkodását érintõ
döntéseirõl a Kuratórium rendszeresen beszámol az alapí-
tó képviselõjének. Éves tevékenységérõl készített beszá-
molóját a naptári évet követõ június 30-áig köteles az ala-
pító képviselõjének elõterjeszteni.

3. A Kuratórium a Közalapítvány alapító okirat szerinti
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
országos napilap útján is nyilvánosságra hozza.

4. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

5. A Közalapítvány a Ptk.-ban, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény-
ben, valamint a Khtv.-ben foglalt módokon, illetve feltéte-
lek mellett szûnhet meg.

6. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések-
ben a Ptk., a Nek. tv., a Khtv., valamint a közalapítványok-
ra vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

Budapest, 2008. július
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A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása

ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024
Budapest, Lövõház utca 39. szám, a továbbiakban: kiíró)
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja éttermek és egyéb létesítmények lé-
tesítésére és üzemeltetésére a magyar állam tulajdonában
és a kiíró vagyonkezelésében lévõ M3 12. km bal (Buda-
pest 098095/1. hrsz.), M3 82. km jobb (Karácsond 073/55.
hrsz.), M3 182. km jobb-bal (Görbeháza 0443/59.,
0443/61. és 0443/55. hrsz.) és M1 119. km jobb-bal (Gyõr-
újbarát 081/2., 081/3. és 081/7. hrsz.) oldali pihenõben
lévõ ingatlanokat.

A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt
meg kell vásárolni, melynek összege bruttó 100 000 Ft;
„Éttermek” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Állam-
kincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 szá-
mú számlájára kell átutalni, úgy hogy az ajánlatkérési do-
kumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a
következõk:

A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%

Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%

Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pon-
tot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizs-
gált ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez
mért értékarányosításával számolható.

A használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen

25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést
köt a nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri hasz-
nálatbavételi díjat, éves fix díjat, illetve forgalomarányos
díjat köteles fizetni.

Ajánlattevõ:
Minden olyan megfelelõ gyakorlattal, referenciával

rendelkezõ gazdálkodószervezet, amely legalább három
éve üzemeltet étteremhálózatot.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:

A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bo-
csátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be
az ajánlattevõk a kiírónál az 1024 Budapest, Lövõház
utca 39., 5. szám alatti helyiségben.

Az ajánlati biztosíték mértéke oldalanként 3 millió fo-
rint.

Részajánlat tehetõ oldalanként.

A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli boríték-
ban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfe-
lelõen, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban),
magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott út-
ján a kiírónál az 1024 Budapest, Lövõház utca 39., 5. szám
alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.

Ajánlattételi határidõ:

2009. január 12. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: a beadást követõ
90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségé-
nek ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a szerzõdés
megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkö-
rében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosí-
tékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti
akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felró-
ható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása vagy tárgyalásra kitû-
zése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi
határidõ lejártát követõ 60 naptári napon belül történik,
mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb továb-
bi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényé-
ben az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Ajánlatok bontásának idõpontja: 2009. január 12. 10 óra

A kiíró az elbírálási határidõ – 2009. március 20. – lejár-
tát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pá-
lyázókat a pályázati eljárás eredményérõl.
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A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. A nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat so-

ron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. A pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. Pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt

visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével meg-
egyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hir-
detményt tesz közzé,

4. Szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, il-
letve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbe-
li válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pá-
lyázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánla-
taikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott
díjak nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is
meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. Azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve

szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben
nyújtották be,

2. A pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak
megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,

3. A pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazda-
sági társaság esetén cégszerû aláírás),

4. Az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri
hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vo-
natkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi fel-
tételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypót-
lást követõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más sze-
mély a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A lehetséges ajánlattevõk a pályázattal kapcsolatosan
kizárólag írásban tehetnek fel kérdéseket.

Amennyiben az ajánlatkérési dokumentációs és a pályá-
zati felhívás között ellentmondás van, úgy a pályázati fel-
hívás az irányadó.
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Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére

Kistarcsa Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) (a továbbiakban: Kiíró) az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény vonat-
kozó rendelkezései alapján

értékesíti

a tulajdonában lévõ, a kistarcsai tulajdoni lapon
352/39-52. és 352/106-107. helyrajzi számú ingatlanokat.

I. A megvásárlásra kínált ingatlanok adatai a követ-
kezõk:

1. 352/39. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen telek
Földterület: 443 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

2. 352/40. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, lakóház és udvar
Földterület: 470 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

3. 352/41. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 503 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

4. 352/42. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 488 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher, és igénymentes.

5. 352/43. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett lakóház és udvar
Földterület: 491 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher, és igénymentes.

6. 352/44. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, lakóház és udvar
Földterület: 493 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher, és igénymentes.

7. 352/45. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 447 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher, és igénymentes.
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8. 352/46. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 447 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

9. 352/47. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 467 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

10. 352/48, helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 462 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

11. 352/49. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 462 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

12. 352/50. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 481 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,

– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-
sára szolgál,

– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

13. 352/51. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 425 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

14. 352/52. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 515 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

15. 352/106. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 550 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítá-

sára szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

16. 352/107. helyrajzi számú ingatlan:

Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 550 m2

Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog ter-

heli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát

képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

II. A pályázat tartalma

Az ingatlanok együtt eladók, az adásvételi szerzõdése-
ket a kiíró egy okiratban kívánja megkötni. A vételárat fo-
rintban (HUF) kell megfizetni.
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A pályázat nyertese és a kiíró között létrejövõ adásvételi
szerzõdés hatályba lépésének feltételei a következõk:

a)
– A pályázat nyertese megkeresi az ingatlanokon hasz-

nálati joggal rendelkezõ, építkezõ, vagy egyéb jogcímen
jogosultakat és velük adásvételi szerzõdést köt az általuk
emelt építmények megvásárlására, valamint szerzõdést a
földhasználati jog megváltására, amellyel valamennyi jo-
gosultságukat és igényüket kielégíti, illetve megváltja és
errõl a nyilatkozataikat beszerzi.

– A pályázat nyertesének gondoskodnia kell az ingatla-
nokon fennálló valamennyi jelzálogjog és egyéb teher tör-
lésérõl. Ez megvalósítható az adásvételi szerzõdésekben,
de egyéb megállapodásokkal is, amelyet a pályázat nyerte-
se az építménytulajdonosokkal, -használókkal, illetõleg a
terhek jogosultjaival köt.

– Az adásvételi és a tehermentesítõ, az elõvásárlási jog-
ról lemondó nyilatkozatnak, valamint a használati jogot
megszüntetõ szerzõdések mindegyikének rendelkezésre
kell állnia azzal, hogy azok csak akkor lépnek hatályba, ha
valamennyi ingatlan tehermentesen, a pályázat nyertesén
és a kiírón kívüli minden harmadik személy bármely jogá-
tól mentesen a pályázat nyertesének tulajdonába kerülhet.
Ehhez rendelkezésre kell állniuk a jelzálog- és egyéb jogo-
sultak által a Gödöllõi Körzeti Földhivatal számára adott
valamennyi törlési engedélyének.

b)
– A pályázat nyertesének igazolnia kell, hogy az ingat-

lanokon tartózkodó valamennyi személlyel megállapodott
arról, hogy az ingatlanokból kijelentkezik, illetve az ingat-
lant valamennyi ingóságával együtt a kiíróval kötött adás-
vételi szerzõdés hatálybalépéséig elhagyja.

– Igazolnia kell, hogy megfelelõen gondoskodott az in-
gatlanokon tartózkodó személyek, illetõleg ezen szemé-
lyek jogán ott tartózkodni jogosult további személyek
megfelelõ lakhatásáról.

– Át kell adnia az önkormányzat számára az állandó
vagy ideiglenes lakó-, illetve tartózkodási hely megváltoz-
tatását tartalmazó (az ingatlanból kijelentkezésre irányuló)
megfelelõ dokumentumokat.

A fenti feltételek teljesülése esetén a pályázat nyertese
és a kiíró között létrejött adásvételi szerzõdés hatályba lép
és az ingatlanok vételárát 15 napon belül át kell utalni a
kiíró bankszámlájára.

III. A részvétel alapfeltételei:

A megpályázandó ingatlanra vonatkozó pályázati do-
kumentáció 50 000 Ft-ért vásárolható meg.

A pályázati dokumentáció átvételének helye: Kistarcsa
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Kistar-
csa, Szabadság út 48., jegyzõi titkárság.

A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása el-
lenében vehetõ át a pályázati felhívásnak a megjelenését
követõ elsõ naptól, munkanapokon 10–13 óra között, a
megjelölt helyen. A dokumentáció vételára a házipénztá-
ron keresztül fizethetõ be.

A pályázaton Magyarországon bejegyzett, jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságok vehetnek részt.

IV. Pályázati ajánlat beadásának módja:

A pályázatokat valamennyi ingatlanra együtt zárt, cég-
jelzés nélküli borítékban, jelige feltüntetésével, 3 példány-
ban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven,
személyesen, meghatalmazott, illetve postai úton a pályá-
zati dokumentáció átvételének helyén kell benyújtani úgy,
hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz
megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt
megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázat egyes példá-
nyai között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban fog-
laltak az irányadók.

V. Ajánlattételi határidõ:

Az ajánlattételi határidõ a pályázati felhívásnak a Hiva-
talos Értesítõ 2008. december 5-i számában a hirdetmé-
nyek címû rovatában történõ megjelenését követõ elsõ
naptól számított 45. naptári napon délelõtt 10 óra.
Amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követõ elsõ
munkanapon 10 óra.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejár-
tának napján 10 órakor történik. A pályázatbontáson az
ajánlattevõk, vagy az általuk írásban erre meghatalmazott
személyek vehetnek részt.

VI. A pályázati ajánlatnak az alábbiakat kell tartal-
maznia:

– devizabelföldi ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy
nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járu-
lék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szem-
ben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége),

– devizakülföldi ajánlattevõ közjegyzõ elõtt tett nyilat-
kozatát arról, hogy a magyar állammal, illetve szervezetei-
vel szemben nincs tartozása, a pályázati kiírás eladási áron
túlmenõ, egyéb feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatko-
zatot,

– az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak ar-
ról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megköten-
dõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági
cselekmény,
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– az ajánlattevõ határozott tartalommal bíró tervét ar-
ról, hogy miként kíván gondoskodni az ingatlanokon lakók
megfelelõ elhelyezésérõl,

– a pályázó nyilatkozatát arra nézve, hogy a X. pontban
foglalt eredménytelenné válás esetén a kiíróval szemben
semmiféle anyagi, vagy egyéb igényt nem támaszt.

VII. Tulajdonjog átruházási és birtokbaadási felté-
telek:

A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat ki-
adása és a birtokba adás a teljes vételárnak a kiíró számlá-
ján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de leg-
késõbb 15 naptári napon belül történik.

VIII. A pályázat elbírálásakor alkalmazott értéke-
lési szempontok fontossági sorrendben:

– a megajánlott vételár összege
– a lakók elhelyezésérõl szóló terv tartalma.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rög-
zített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.

A kiíró a pályázati eljárás során beérkezett ajánlatokat,
az ajánlatok felbontását követõ 15 naptári napon belül bí-
rálja el, melyet a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további
15 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében
az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik.

A kiíró a pályázati eljárás eredményérõl a pályázati
ajánlatok bontásától számított 15 naptári napon belül, illet-
ve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának
lejártát követõ 8 naptári napon belül valamennyi ajánlat-
tevõt írásban értesíti.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a
nyertes ajánlattevõ az általa felajánlott és a kiíró által a pá-
lyázat elbírálásával, illetõleg a pályázat nyertesének érte-
sítésével elfogadott vételárat ügyvédi/közjegyzõi letétbe
helyezi az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvéte-
lét követõ 15 naptári napon belül.

IX. A pályázati ajánlat érvénytelen, ha

– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve sza-
bályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta
után nyújtották be,

– azt olyan pályázó nyújtotta be, aki/amely az ajánlati
dokumentációt nem vásárolta meg,

– az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatáro-
zott feltételeknek, különösen ha

= a devizabelföldi ajánlattevõ nem csatolta nyilatko-
zatát arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-,
társadalombiztosítási járulék és egyéb az állam-
háztartás más alrendszereivel szemben fennálló le-
járt fizetési kötelezettsége),

= a devizakülföldi ajánlattevõ nem csatolta közjegy-
zõ elõtt tett nyilatkozatát arról, hogy a magyar ál-
lammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tar-
tozása,

= olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki/amely a kiíróval
szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem
teljesítette,

= az ajánlattevõ a pályázatot nem írta alá (gazdasági
társaság esetén cégszerû aláírás).

= nem csatolta a lakók elhelyezésére vonatkozó ter-
vezetet.

X. A pályázat eredménytelenné válása

A pályázat eredménytelenné válik, amennyiben a pályá-
zat nyertese és a kiíró között megkötött adásvételi szerzõ-
dés a jelen kiírásban foglaltak szerint a megkötéstõl számí-
tott 90 napig nem lép hatályba a II. pontban foglaltak elma-
radása, vagy egyéb ok miatt, illetõleg amennyiben a pályá-
zat nyertese a VII. pontban foglalt fizetési kötelezettségé-
vel késedelembe esik. Ebben az esetben a felek az adásvé-
teli szerzõdést megszûntnek tekintik, valamennyi, a jelen
pályázat alapján keletkezett kötelezettségeiktõl mente-
sülnek.

XI. Kiíró fenntartja azon jogát, hogy

– a pályázati eljárást az ajánlattételi határidõ elõtt
visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével meg-
egyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt
hirdetményt tesz közzé,

– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a pályázat
soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,

– a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa,

– szükség esetén a pályázóktól az ajánlat lényegét nem
érintõ technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosí-
tást kérjen (az ajánlattevõ ezen kérdésekre adott írásbeli
válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pá-
lyázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan meg-
változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok
sorrendjét módosítaná).
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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

032848D
100142D
801875H
022397G
442965E
281637H
790206B
166629G
140815B
614773H
424187B
735664B
955117A
591303C
076445G
341517D
038949E
389999B
177748C
188897B
775777G
815742C
329854B
932250F
245728H
549840A
653058F
078850I
605730G
176505A
305652H
859471G
895424D
209566F
913851E

479211E
246407H
383236G
092107H
997466A
217240B
991631A
016896A
917904D
904131C
083482F
180882G
657877E
530304F
710372G
727237B
798462F
388159A
766231G
316294B
725627F
086086H
664147D
548111D
917526C
678427G
758835D
356174G
184894C
739050H
982871A
838453E
712718E
965192H
844918F

502815B
570886G
216112D
270084I
815450G
085265C
916204C
580224F
987772F
198808C
702203G
029142A
338248A
409565D
743301E
243314F
717021B
640794B
817141G
255306F
236605D
333996H
875483F
961858D
922309D
731492B
975564A
461825G
269184A
296320H
317251H
466099G
700500E
299858F
627120C

075194I
754316C
911242B
776801E
456743D
454652G
031240F
832901G
279069A
254231G
402009A
691627C
217578A
984533G
847971C
230489A
854393D
384914I
236365I
828557A
481079G
994357B
292689F
209058D
708199E
895111D
329507D
732649D
499043E
554779H
439615H
291380E
584425F
300666E
561964C

170106D
552989H
334410F
470499H
695604B
950698G
441445H
514035H
685734E
136555C
789340G
919220D
354729G
082783I
455235C
514502E
484695H
349915E
821485E
463332D
359861A
390522C
356275A
474850I
385905I
870873G
064964H
217929D
938095E
142325F
066783D
159196D
917468B
945113A
454190H

685881H
266992C
374656F
268150C
782376A
729899B
180533C
168636G
776709F
966709B
362446F
740908B
506858C
476792B
229906E
302825G
518368B
274364B
759525D
844372C
141787F
549330D
343119B
165223D
536725F
872406G
858556E
516110C
804874B
395112D
140154H
515277F
094393G
725798C
601236H
475191A
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez
tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és teme-
tési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított
döntési jog alapján:

1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. június 17-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

41/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Zala megye temetõibõl az
alábbi sírhelyeket:

Parcella/sírmezõ Negyed Sor Sír Név Foglalkozás

Búcsúszentlászló

Köztemetõ

Temetõkápolna Kerkapoly Mór, kõvágóörsi õrnagy, politikus

Kehidakustány

Kehidai temetõ

Temetõkápolna Deák Antal, kehidai politikus, alispán

Keszthely

Szent Miklós temetõ

Festetics- mauzóleum Festetics Tasziló, tolnai herceg fõudvarmester, mecénás,
mezõgazdász, lótenyésztõ

Mauzóleumkert, jobb oldal keresztsor 1 Belák Sándor mezõgazdász, egyetemi tanár
és rektor, az MTA tagja

Mauzóleumkert, jobb oldal 1 2 Juhos Lajos mezõgazdász, statisztikus,
akadémiai igazgató

I kriptasor 8. kripta Lovassy Sándor mezõgazdász, zoológus,
akadémiai igazgató,
múzeumigazgató

I/B kriptasor 7. kripta Darnay-Dornyay Béla író, történész, geológus,
múzeumigazgató

IV/C 2 8 Csák Árpád régész, muzeológus

V 4 14 Lipp Vilmos premontrei szerzetes, régész

V 5 3 Érkövy Adolf mezõgazdász, az MTA tagja

VII 6 12 Manninger Gusztáv Adolf mezõgazdász, zoológus,
egyetemi tanár

XIV 5 6 Lendl Adolf zoológus, muzeológus,
az MTA tagja

XVIII/D 1 2 Ejury Lajos gyógyszerész, kémikus,
akadémiai tanár, úszó

Keszthely

Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom

altemplom Festetics György, tolnai gróf politikus, alezredes,
mezõgazdász, mecénás
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Parcella/sírmezõ Negyed Sor Sír Név Foglalkozás

altemplom Festetics Kristóf, tolnai politikus, alispán,
hétszemélynök

altemplom Rájnis József pap, költõ, író, mûfordító

Kustánszeg

Köztemetõ

I. X 2 Barcza Boldizsár, nagyalásonyi õrnagy

Nagykanizsa

Központi temetõ

XIX 1 3 Halis István történész, muzeológus, író,
várospolitikus

XXXVI 1 16 Mikola Sándor fizikus, pedagógus,
az MTA tagja

Nagykanizsa-Palin

Inkey-kápolna Inkey Kázmér, pallini alezredes

Pusztaszentlászló

Régi temetõ

Püspöky Grácián hadnagy

Vonyarcvashegy

Köztemetõ

B XXVI 10 Iványi Béla történész, levéltáros, egyetemi
tanár és dékán, az MTA tagja

Zalaapáti

Köztemetõ

kápolna Erdélyi László bencés szerzetes, történész,
levéltáros, egyetemi tanár és
rektor, az MTA tagja

kápolna Füssy Tamás bencés szerzetes, író, történész

kápolna Sarudy Viktorin bencés szerzetes, fõiskolai tanár
és igazgató

Zalaegerszeg

Göcseji úti temetõ

1 1 1 15 Boldogfai Farkas Sándor szobrász

1 D/2 7 124 Öveges József fizikus, fõiskolai tanár

Zalaegerszeg

Olajipari Múzeum parkja

Papp Simon geológus, egyetemi tanár,
az MTA tagja
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2. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. április 24-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

31/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Somogyi László költõ, jo-
gász, politikus sírhelyét Szuhogy község római katolikus temetõjében.

3. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. április 24-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

32/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Battha Sámuel politikus, kor-
mánybiztos sírhelyét Szentmártonkáta község Tölgyes utcai temetõjében.

4. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. szeptember 17-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot
hozta:

50/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi sírhelyet:

Fiumei úti temetõ (1086 Budapest, Fiumei út 16.)

Parcella Sor Sír

35 1 9

5. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. szeptember 17-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot
hozta:

52/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi sírhelyeket:
Balatonkenese község köztemetõjében, az I. parcella, 3. sor 7. sírhelyén Szentgáli Károly numizmatikus sírját.
Mány község református temetõjében, az I. parcella, D/2. sírhelyén Harsányi Pál numizmatikus, muzeológus sírját.
Miskolc város Mindszenti evangélikus temetõjében bal oldali kriptasor A/5 sírhelyén Leszih Andor régész, numiz-

matikus, muzeológus sírját.

6. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. október 21-én Pécsett tartott kihelyezett soros ülésén az alábbi
határozatot hozta:

57/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Pécsi Székesegyház al-
templomában az alábbi sírokat:

Janus Pannonius püspök, költõ, fõkincstartó, szlavón bán
Dulánszky Nándor püspök, teológus, egyetemi tanár és dékán
Girk György püspök, teológiai tanár
Király József püspök, alapítványtévõ
Klimó György püspök, könyvtáralapító, numizmatikus
Koller József kanonok, történész, könyvtáros, levéltáros
br. Szepesy Ignác püspök, író, az MTA tagja
Virág Ferenc püspök

Dr. Boross Péter s. k.,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának
tájékoztatása

a regisztrált gépjármûbontási tevékenységet végzõkrõl, valamint a bontási tevékenységet nem végzõ gépjármû-átvevõ helyekrõl
a 2008. szeptember 30-ai állapot szerint

Az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága – a gépjármûfenntartó-tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 12. § (3) be-
kezdésében foglalt feladatának megfelelõen – a gépjármûbontó-tevékenységet végzõ gazdálkodószervezetekrõl és a hozzájuk tartozó bontási tevékenységet nem
végzõ gépjármûátvevõ helyekrõl vezetett nyilvántartásába felvett adatokat a következõk szerint teszi közzé:

Gépjármûbontást végzõ átvevõhelyek

Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Baranya megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

7634 Pécs, Cserkút hrsz.: 0101/7. 2013. október 31. X X X X X X X X X

Horváth György,
7900 Szigetvár, Táncsics M. u. 2.

7900 Szigetvár, Táncsics M. u. 2. 2013. március 31. X X X X X X X X X

Steel Metál Kft.,
7773 Villány, Ady fasor 3/A.

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 34. 2009. december 31. X X X X X X X X X X

Bács-Kiskun megye Áron-Car Bt.,
6200 Kiskõrös, Mohácsi út 57/1.

6200 Kiskõrös, Dózsa Gy. u. 80/3. 2010. március 20. X X X X X X X

Borbényi Autó Kft.,
6237 Kecel, Ifjúság u. 37.

6300 Kalocsa, Kültelek 3. 2008. október 21. X X X X X X

KALO-MÉH Trans Kft.,
6200 Kiskörös, Ciglédi kertek

6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 2010. március 6. X X X X X X X X

Kozák Autóbontó Kft.,
6235 Bócsa, Petõfi S. u. 2.

6235 Bócsa, I. körzet 128/F 2009. december 7. X X X X X X X X

Kun Metál Broker Kft.,
6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 99.

6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 99. 2011. február 5. X X X X X

Muzsik Péter,
6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 10/3.

6131 Szank, Béke u. 133. 2009. szeptember 5. X X X X X X

Osza János,
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 8.

6000 Kecskemét, Gõzmalom u. 1. 2013. március 19. X X X X X X X

Simonyi György Sándor,
6100 Kiskunfélegyháza,
Szélmalom u. 13.

6100 Kiskunfélegyháza,
Csongrádi u. 34.

2011. április 20. X X X X X X X X

Tromf-Controll Kft.,
6000 Kecskemét, Dobó krt. 3.

6100 Kiskufélegyháza,
Csolyósi út 25. (824/4)

2013. augusztus 20. X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Bács-Kiskun megye
Veszelszki János,
6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.

6000 Kecskemét, Napsugár u. 2. 2013. július 10. X X X X X X X

Békés megye Afit Kft.,
5700 Gyula, Csabai u. 9.

5700 Gyula, Csabai út 9. 2008. október 30. X X X X X X X

Autó Ideál Kft.,
5600 Békéscsaba, Berényi út 135.

5600 Békéscsaba, Berényi út 135. 2009. augusztus 15. X X X X X X

Dél-magyarországi „MÉH”
Nyersanyaghasznosító Zrt.,
6721 Szeged, Bocskai u. 8/B

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24. 2008. október 1. X X X X X X X

Hõgyes Sándor,
5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1.

5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1. 2009. április 7. X X X X X X

Kellner László,
5600 Békéscsaba, Berényi út 27.

5600 Békéscsaba, Ipari út 17. 2011. április 5. X X X X X X

Roadster Autóbontó Kft.,
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115.

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115. 2010. január 31. X X X X X X X X X

„S & R” Ker. és Szolg. Bt.,
5630 Békés, Szõlõ u. 8.

5700 Gyula, külterület hrsz.: 0585/62. 2009. augusztus 11. X X X X X X

Vas Ker Plusz Kft.,
5630 Békés, Szarvasi út 102.

5630 Békés, Szarvasi út 102. 2012. december 31. X X X X X X X

Wenn Bt.,
5920 Csorvás, Rákóczi út 72.

5920 Csorvás, Rákóczi u. 72. 2011. február 12. X X X X X X X

Zalai Autó Kft.,
5900 Orosháza, Makói u. 35/1.

5900 Orosháza, Makói u. 35/1. 2009. november 23. X X X X X X X

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Black Bontó Trend Bt.,
3527 Miskolc, Besenyõi u. 24.

3527 Miskolc, Besenyõi u. 24. 2010. december 31. X X X X X X X X

Észak-magyarországi MÉH Zrt.,
3527 Miskolc, Besenyõi út 16.

3527 Miskolc, Besenyõi út 16. 2011. március 23. X X X X X X X X X

Farkas Imre,
3573 Sajópetri, Deák F. út 26.

3573 Sajópetri, Egri út 1. 2009. június 30. X X X X X X X X X X

Harangi Kkt.,
3433 Nyékládháza, Széchenyi út 37.

3433 Nyékládháza, Táncsics u. 2009. március 31. X X X X X X X X X X

Kaiser Kft.,
3600 Ózd, Cipó út 9.

3600 Ózd, Kõalja út 111. 2008. december 31. X X X X X X X X

Kék Lajos Zsolt,
3903 Bekecs, Béke u. 62.

3903 Bekecs, Béke u. 62. 2010. október 30. X X X X X X X X

Kiss József,
3400 Mezõkövesd, Mátyás kir. út 237.

3400 Mezõkövesd, Mátyás kir. út 237. 2010. október 15. X X X X X X X

Nagy Sándor,
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 6.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 6. 2010. szeptember 30. X X X X X X X X

Remenyik és Társa Bt.,
3719 Arnód, Esze T. út 10.

3791 Sajókeresztúr, BÉM Ipartelep 2008. november 30. X X X X X X X X X

Tóth Lajos,
3711 Szirmabesenyõ, Széchenyi út 36.

3711 Szirmabesenyõ, tsz-major 2010. július 31. X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Tóth László,
3400 Mezõkövesd, Antal út 18.

3400 Mezõkövesd, Eper út 57. 2009. június 30. X X X X X X X X X X

Budapest Ambrus Ferenc,
1106 Budapest, Keresztúri út 82.

1106 Budapest, Keresztúri út 82. 2009. június 30. X X X X X X

Auto-Fordul Kft.,
1181 Budapest, Sólyom u. 21.

1186 Budapest, Besence u. 8. 2010. december 31. X X X X X x

ERECO Zrt.,
1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 2009. július 31. X X X X X X X X

FE-FERRUM Kft.,
1106 Budapest, Jászberényi u. 18–20.

1106 Budapest, Jászberényi u. 18–20. 2009. október 31. X X X X X

Gazsó Kreatív Bt.,
1214 Budapest, Mikes Kelemen u. 10.

1214 Budapest, Martinovics u. 32. 2008. december 31. X X X X X X

LOACKER Kft.,
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.

1095 Budapest, Hídépítõ u. 15. 2009. október 31. X X X X X X X

MATT-KER Kft.,
1131 Budapest, Kámfor u. 18.

1138 Budapest, Újpalotai út 20–22. 2011. augusztus 31. X X X X X X

MÜ-GU Kft.,
1239 Budapest, Ócsai út 4/A

1239 Budapest, Ócsai út 4/A 2010. április 30. X X X X X X X

Rizmajer György,
1106 Budapest, Keresztúri út 82.

1106 Budapest, Keresztúri út 82. 2008. november 30. X X X X X

Szira Károly,
1108 Budapest, Harmat u. 224.

1108 Budapest, Harmat u. 224. 2010. január 31. X X X X X X

Csongrád megye Autofrance Kft.,
6791 Szeged, Szilva u. 3.

6791 Szeged, Szilva u. 3. 2008. december 9. X X X X X X X X X

Kõsasváry Ernõ ev.,
6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 1418.

6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 1418. 2008. december 17. X X X X X X

Molnár Zsolt ev.,
6640 Csongrád, Széchenyi u. 94.

6640 Csongrád, Széchenyi u. 94. 2008. december 11. X X X X X X

Roncs Autó és Alkatrész Kft.,
6728 Szeged, Kollégiumi út 8.

6728 Szeged, Kollégiumi út 8. 2008. december 9. X X X X X X X X X

Fejér megye Alba Monaco Bt.,
8000 Székesfehérvár,
Szekfû Gy. u. 14.

8141 Sárpentele, Széchenyi Zs. u. 5. 2008. március 31. X X X X X X X

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8052 Fehérvárcsurgó,
Moharakodó ipartelep hrsz.: 0171/2.

2013. április 30. X X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

8000 Székesfehérvár,
Farkasvermi u. 24.

2010. október 31. X X X X X

Földvár Metál Kft.,
7020 Dunaföldvár, Liszt F. u. 46.

2024 Elõszállás, hrsz.: 0485/4. 2010. október 31. X X X X X X X

„Tomy” Autójavító
és Alkatrészkereskedõ Bt.,
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26.

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26. 2013. január 31. X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Gyõr-Moson-
Sopron megye

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

9027 Gyõr, Reptéri u. 2. 2009. május 17. X X X X X X

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

9400 Sopron, Ipar krt. 14. 2009. május 17. X X X X X X

Bontótéka Kft.,
9400 Sopron, Bécsi u. 15.

9485 Nagycenk, Vízálló major 2009. augusztus 31. X X X X X X X X X

Cseh Ferenc,
9364 Cirák, Fõ u. 88.

9364 Cirák, Fõ u. 88. 2009. április 28. X X X X X X X

ÉPFU Tanoda Kft.,
9028 Gyõr, Fehérvári u. 80.

9028 Gyõr, Fehérvári u. 80. 2010. február 8. X X X X X X X

ÉP-LAK Generál Kft.,
9126 Gyarmat, Kossuth u. 17.

9126 Gyarmat, hrsz.: 08/13. 2009. március 25. X X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

9028 Gyõr, Sashegy-puszta 1. 2009. június 30. X X X X X

Gulyás László,
9300 Csorna, Béke u. 27.

9300 Csorna, Ady E. út 6. 2013. június 5. X X X X X X X

Gyõrújbaráti Autóbontó Kft.,
9081 Gyõrújbarát,
Széchenyi utcai major, hrsz.: 4548.

9081 Gyõrújbarát,
Széchenyi utcai major, hrsz.: 4548.

2010. december 6.

Kráz Autóbontó és Ker. Kft.,
9184 Kunsziget, Gyõri u. 4.

9153 Öttevény, hrsz.: 075/9. 2010. augusztus 27. X X X X X X X

Lajter Kft.,
9400 Sopron, Gyõri u. 50/H

9400 Sopron, Gyõri u. 50/H
visszavonásig érvé-
nyes

X X X X X X X

Lendvay Autószerviz Kft.,
9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204.

9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204. 2013. augusztus 11. X X X X X X

MÉH-Vit Kft.,
9330 Kapuvár, Babóti sor 21.

9330 Kapuvár, Babóti sor 21. 2009. május 26. X X X X X X

M&M Kereskedelmi és Szolgáltató
E.V., 9200 Mosonmagyaróvár,
Móra F. u. 19.

9200 Mosonmagyaróvár,
Timföldgyári u. 1/A

2010. november 5. X X X X X

Szabó Árpád,
9330 Kapuvár, Szt. István u. 83.

9352 Veszkény, Fõ u. 182. 2010. augusztus 22. X X X X X X

Szõllõsi Miklós,
8545 Gyarmat, Fõ u. 41.

8545 Gyarmat, Fõ u. 41. 2009. június 13. X X X X X X

Hajdú-Bihar megye Charlie-95 Kft.,
4030 Debrecen, Gázvezeték u. 14/B

4273 Hajdúbagos, hrsz: 0135/25 2013. augusztus 15. X X X X X X X X

CZA Kft.,
4029 Debrecen, Pacsirta u. 26.

4031 Debrecen, Határ u. 31. 2008. december 31. X X X X X X X X

EU CAR 04 Kft.,
4030 Debrecen, Diószegi u. 32–34.

4030 Debrecen, Diószegi u. 32-34. 2010. november 15. X X X X X X X

Fa-Fém Autójavító Kft.,
4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1.

4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1. 2010. november 15. X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Hajdú-Bihar megye Fazekas M.S. Kft.,
4220 Hajdúböszörmény,
Külsõ Hadházi u. 23.

4220 Hajdúböszörmény,
Külsõ Újvárosi út, hrsz.: 0358/8.

2011. április 15. X X X X X X X

Flivver 8 Bt.,
4033 Debrecen, Szondi u. 22.

4032 Debrecen, Biczó I. kert
01125/73.

2008. december 31. X X X X X X X X

Guj Mária,
4031 Debrecen, Csap u. 10.

4031 Debrecen, Kishatár u. 28. 2013. szeptember 30. X X X X X X X X

Gulya András,
4100 Berettyóújfalu, Népliget u. 15.

4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 61. 2011. április 30. X X X X X X X X

Hevesi Nyugati Bontó Kft.,
4031 Debrecen, Legányi u. 7.

4031 Debrecen, Legányi u. 7. 2009. január 15. X X X X X X X X

Kerukon 2005 Kft.,
4264 Nyírábrány, Iskola u. 32.

4264 Nyírábrány, Iskola u. 32. 2008. október 31. X X X X X X X X

Mitruska Mihály,
4287 Vámospércs, Orgona u. 21.

4287 Vámospércs, Orgona u. 21. 2009. június 30. X X X X X X X X

Sofém Kft.,
4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 2013. július 1. X X X X X X X X

Stabil-Car Kft.,
4010 Debrecen-Pallag,
Daróczi V. u. 18.

4030 Debrecen, Mikepércsi út
0505/12.

2013. szeptember 30. X X X X X X X X

UD Stahl Recycling Kft.,
4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.

4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. 2010. szeptember 30. X X X X X X X

Ungvári Ferenc,
4080 Hajdúnánás, Tizedes u. 21.

4080 Hajdúnánás, Tizedes u. 21. 2010. május 31. X X X X X X X X

Zámmi Kft.,
4150 Püspökladány, Bocskai u. 47.

4150 Püspökladány, Bocskai u. 47. 2009. szeptember 30. X X X X X X X X

Heves megye Autóbontó 60 Kft.,
3000 Hatvan, Papp Malom
hrsz.: 0369/3.

3000 Hatvan, Papp Malom
hrsz.: 0369/3.

2010. április 30. X X X X X X

Bíró János,
3300 Eger, Laktanya út 1.

3397 Maklár, Dózsa György út 34. 2010. augusztus 31. X X X X X

Bucholcz Mario,
3356 Kompolt, Kápolnai út 22.

3356 Kompolt, Kápolnai út 22. 2011. február 1. X X X X X X X X X

Észak-magyarországi MÉH Zrt.,
3527 Miskolc, Fonoda út 1.

3200 Gyöngyös, Kõkút út 1. 2009. szeptember 14. X X X X X X X X X

Márkus Tibor,
3000 Hatvan, Bem J. út 84.

3000 Hatvan, Bem J. út 84. 2009. április 30. X X X X X X X

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Alcufer Kft.,
5000 Szolnok, Gyökér u. 2.

5000 Szolnok, Gyökér u. 2. 2011. július 31. X X X X X X X X

Jászautó Centrum Kft.,
5137 Jászkisér, hrsz.: 0152/6.

5137 Jászkisér, hrsz.: 0152/6. 2013. március 31. X X X X X X

Karcagi Ferro-metál Kft.,
5300 Karcag, Gyarmati út 21/1.

5300 Karcag, Gyarmati út 21/1. 2011. szeptember 30. X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Nagy és Éder Kft.,
5000 Szolnok, Nagysándor József u.
hrsz.: 15745/9.

5000 Szolnok, Nagysándor József u.
hrsz.: 15745/9.

2010. július 31. X X X X X X

Papp és Papp Bt.,
5000 Szolnok, Panel u. 17.

5000 Szolnok, Panel u. 17. 2009. április 30. X X X X X X X X X X

Komárom-
Esztergom megye

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50/C 2008. február 17. X X X X X X X X

Autó Göbölös Kft.,
2800 Tatabánya, Környei u. 33.

2800 Tatabánya, Környei u. 33. 2010. szeptember 1. X X X X X X X

Torma Csaba Buli Autóbontó,
2900 Komárom, Arany J. u. 37.

2900 Komárom, Arany J. u. 37. 2009. március 28. X X X X X X X

Vértes-Metál Kft.,
2840 Oroszlány, Illyés Gyula u. 3.

2840 Oroszlány, Szentborbála u. 14.
(Ipari Park)

2012. december 30. X X X X X X X

Nógrád megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

3100 Salgótarján, Salgó út 33. 2011. május 31. X X X X X X X X X

Kim-Via Kft.,
1133 Budapest, Gogol u. 27.

3135 Szécsényfelfalu, Major 2009. november 20. X X X X X X X X X

Maszlik József,
2693 Becske, Fõ út 22.

2693 Becske, Fõ út 22. 2009. május 31. X X X X X X X

Pest megye Autó Mandy Car Kft.,
1154 Budapest, Nádastó u. 99.

2300 Ráckeve, Lórévi út
hrsz.: 0273/37.

2009. március 31. X X X X X X X X X

Autóbontó és Vegyes Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.,
2737 Ceglédbercel, Vasút u. 37.

2213 Monorierdõ, Barátság u.
hrsz.: 0263/18.

2008. november 15. X X X X X X X

Benkõ Kft.,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1.

2143 Kistarcsa, Szabadság u. 28. 2009. október 31. X X X X X X X

Currus Zrt.,
2100 Gödöllõ, Isaszegi út 0174/22.

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 0174/22. 2010. április 30. X X X X X X X X X

Danielisz Lászlóné,
2151 Fót, Vadas dûlõ 126.

2151 Fót, Károlyi u. 44. 2009. március 31. X X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

2880 Vecsés, Széchenyi u. 152.
visszavonásig érvé-
nyes

X X X X X X X X

Forwell-Kamion Kft.,
2340 Kiskunlacháza, Alma u. 2.

2340 Kiskunlacháza, Alma u. 2. 2009. augusztus 15. X X X X X X X X

HEXA-COOP Szövetkezet,
2700 Cegléd, Külsõ Jászberényi út 3.

2700 Cegléd, Külsõ Jászberényi út 3. 2011. május 31. X X X X X X X X X X

Jakab és Szûcs Bt.,
2162 Õrbottyán, Fõ út Ipartelep
hrsz.: 21/62.

2162 Õrbottyán, Fõ út, Ipartelep
hrsz.: 21/62.

2011. december 31. X X X X X X X X

Jap-ker Kft.,
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 2010. december 31. X X X X X X

Kauf-Fer Kft.,
2310 Szigetszentmiklós, Alkotás u. 8.

2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 60. 2009. június 30. X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Pest megye M+P 2004 Kft.,
2049 Diósd, Székely A. u. 5.

2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 1/J.
hrsz.: 3923.

2010. május 31. X X X X X X X X X

Maka és Társa Bt.,
2711 Tápiószentmárton,
Mátyás király u. 6.

2711 Tápiószentmárton, Bem u. 10. 2010. július 30. X X X X X

Mátyás Péter,
2721 Pilis, Homoki szõlõ dûlõ 1.

2721 Pilis, Homoki szõlõ dûlõ 1. 2010. január 31. X X X X X X X X X

Pálóczi-Tim 98. Kft.,
4080 Hajdúnánás, hrsz.: 046/2.

2100 Gödöllõ,
Kõrösi Csoma Sándor u. 40.

2010. november 30. X x X X X X

PIKK-PAKK Kft.,
2000 Szentendre, Kõzúzó u. 18.

2000 Szentendre, Kõzúzó u. 18. 2009. április 30. X X X X X X X

Rozsdás Kft.,
2740 Abony, Baross G. út 2.

2740 Abony, Baross G. út 2. 2010. február 28. X X X X X X X X

Scheuring Tamás,
2085 Pilisvörösvár,
Szent László u. 1/B

2085 Pilisvörösvár,
Szent László u. 1/B

2010. október 31. X X X X x X

Várkonyi-Car-Sped Kft.,
2750 Nagykõrös, Árboc út 38.

2750 Nagykõrös, Szurdok-dûlõ 3. 2010. október 31. X X X X X X X X X

Vas-Méh-Kas Kft.,
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 76.

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 76. 2009. augusztus 31. X X X X X X X

Volánbusz Zrt.,
1091 Budapest, Üllõi út 131.

2700 Cegléd, Külsõ Kõrösi út 2008. december 31. X X X X X

WEDNEX Kft.,
1162 Budapest, Rákosi út 194.

2300 Ráckeve, Lórévi u. hrsz.: 0273. 2011. június 30. X X X X X X X X X

Weiland Autó Kft.,
2521 Csolnok, Tulipán u. 1.

2080 Pilisjászfalu, Tinnyei út 2011. június 31. X X X X X X X X X

Zombori Autóház Kft.,
2750 Nagykõrös, Losonczy u. 39.

2750 Nagykõrös, Ceglédi út 21/C 2009. január 31. X X X X X X X

XV. Camion Kft.,
2131 Göd, Alagút u. 16.

2133 Szõdliget, Ipartelepek
hrsz.: 076/9.

2011. február 28. X X X X X X X

Somogy megye Bock és Sas Kft.,
8618 Kereki, Petõfi u. 2.

8618 Kereki, Petõfi u. 2. 2013. április 30. X X X X X X X X X

Euroautó Kft.,
8600 Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15.

8600 Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15. 2010. december 31. X X X X X X X X X X

Kelet Kkt.,
8652 Siójut, Kossuth u. 16.

8652 Siójut, Kossuth u. 16. 2013. április 30. X X X X X X X X X

Marcali Autójavító Kft.,
8700 Marcali, Berzsenyi u. 97.

8700 Marcali, Berzsenyi u. 97. 2010. április 7. X X X X X X X X

Mezõ-Kex Kft.,
7521 Kaposmérõ, Rákóczi u. 78.

7521 Kaposmérõ, Rákóczi u. 78. 2010. február 1. X X X X X X X X

Nagy Autóbontó Kft.,
8600 Siófok-Szabadifürdõ,
Verebesi u. 12.

8600 Siófok-Szabadifürdõ,
Verebesi u. 12.

2013. április 30. X X X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Somogy megye Nava-Hörby Bt.,
8600 Siófok, Honvéd u. 59.

8600 Siófok, Honvéd u. 59. 2009. szeptember 30. X X X X X X X

Varese Autószerviz Kft.,
8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10.

8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10. 2009. augusztus 31. X X X X X X X

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Barker Kft.,
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 174.

4562 Vaja, Rohodi u. 0119/40. 2010. március 31. X X X X X X X X

Barker Kft.,
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 174.

4400 Nyíregyháza, Petõ u. 1. 2010. szeptember 1. X X X X X X X X

Bio Ház Trade Kft.,
4026 Debrecen, Mester u. 1.

4400 Nyíregyháza, Táltos u. 4. 2009. szeptember 30. X X X X X X X

Bodnár MÉH Kft.,
4600 Kisvárda, Temesvári u. 9.

4600 Kisvárda, Temesvári u. 9. 2013. július 31. X X X X X X X

Dobos László,
4700 Mátészalka, Búza tér 11.

4700 Mátészalka, Ipari u. 8. 2009. július 30. X X X X X X X

Fato Kft.,
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 270.

4400 Nyíregyháza,
Nyíregyházi u. 45/B

2013. augusztus 31. X X X X X X X

Fáradi Bt.,
4623 Tuzsér, Kossuth u. 1.

4623 Tuzsér, Kossuth u. 1. 2009. július 31. X X X X X X X X X

Gyetkó László,
4600 Kisvárda, Magyar u. 18.

4524 Ajak, külterület hrsz.: 0149/2. 2013. május 31. X X X X X X X X

Moravecz Autó,
4400 Nyíregyháza, Kosztolányi u. 3.

4400 Nyíregyháza, Kosztolányi u. 3. 2013. május 31. X X X X X X

Nagy László,
4700 Mátészalka,
Budai Nagy Antal u. 12.

4700 Mátészalka, Kocsordi u. 14. 2013. augusztus 31. X X X X X X X X

Nyírség-MÉH Kft.,
4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A

4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A 2010. szeptember 1. X X X X X X X

Szilent Kft.,
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 4.

4400 Nyíregyháza, Tünde u. 4. 2008. november 30. X X X X X X X X

Tóth Béla,
4800 Vásárosnamény,
Damjanich u. 45.

4800 Vásárosnamény,
Vécsey Károly u. 22–24.

2009. február 28. X X X X X X X X

Tolna megye Duna-Autó Alkatrészker. Kft.,
7045 Györköny, Fõ u. 14.

7030 Paks, Tolnai u. 145. 2010. február 15. X X X X X X X X X X

MOBITAL Kft.,
7150 Bonyhád, Szerdahely 39.

7150 Bonyhád, Szerdahely 39. 2015. február 1. X X X X X X X X X X

Vida Fivérek Hörby Bt.,
7200 Dombóvár, Ivanich u. 47.

7200 Dombóvár, Ivanich u. 47. 2008. január 31. X X X X X X X X X X

Vas megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

9700 Szombathely, Mérleg u. 5. 2010. december 28. X X X X X X X X

Horváth Tibor,
9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72.

9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. 2010. augusztus 3. X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Vas megye Sprint-Plusz Bt.,
9700 Szombathely,
Külsõ Pozsonyi u. 50.

9700 Szombathely,
Külsõ Pozsonyi u. 50.

2010. március 22. X X X X X X X

TEMPO Autószerviz Kft.,
9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.

9700 Szombathely,
Söptei u. hrsz.: 2008/5.

2015. február 1. X X X X X X X X

Veszprém megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8200 Veszprém, Házgyári u. 3. 2013. június.15. X X X X X X X X

Bakony Volán Zrt.,
8416 Dudar, Vasútállomás 7.

8416 Dudar, Vasútállomás 7. 2009. október 30. X X X X X X X X X

Dorka-Car Kft.,
8330 Sümeg, Külterület hrsz.: 03/12.

8330 Sümeg, Külterület hrsz.: 03/12. 2013. május.31. X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

8200 Veszprém, Kisréti u. 5. 2009. június 30. X X X X X X X X

Glück és Társa Bt.,
8440 Herend, Kossuth L. u. 151.

8440 Herend, Kültelek 4. 2009. április 30. X X X X X X

Varga és Társa Kft.,
8440 Herend, Orgona u. 2.

8443 Bánd, Petõfi S. u. 66. 2009. május 31. X X X X X X

Vas-Fém Hulladék Kft.,
8400 Ajka, Zagy tér 3.

8400 Ajka, Zagy tér 3. 2010. július 30. X X X X X X X

Zala megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 8. 2015. szeptember 23. X X X X X X X

Barton Károly E.V.,
8360 Keszthely, Zsidi u. 1.

8360 Keszthely, Zsidi u. 1. 2018. május 26. X X X X X

Friedrich Autóház EC.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 43.

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 43. 2010. október 10. X X X X X X X X

Krisztánovits Ttrans Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Csörge út 19,

8900 Zalaegerszeg, Csörge út 19. 2015. február 4. X X X X X X X

Lõrincz Autóbontó Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 7.

8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 82. 2010. március 7. X X X X X X X X

Pintér József,
8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u. 16.

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u. 16. 2010. április 7. X X X X X X X X

R-TEAM ’99 Bt.,
8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 116.

8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 116. 2012. november 7. X X X X X X X X X

Sking-Car Szerviz Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Bem J. u. 7/A

8900 Zalaegereszeg,
Gasparich Márk u. 18.

2014. december 31. X X X X X

Szirti Tibor,
8862 Semjénháza, Ady u. 2.

8800 Nagykanizsa, Bajcsai u.
hrsz.: 0285/7.

2010. december 1. X X X X X X X X
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Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Baranya megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 7600 Pécs, Gomba u. 4.

Steel Metál Kft., 7773 Villány, Ady fasor 3/A 7773 Villány, Ady-fasor 3/A

Bács-Kiskun megye Dél-magyarországi „MÉH” Nyersanyaghasznosító Zrt.,
6721 Szeged, Bocskai u. 8/B

6100 Kiskunfélegyháza, Halasi út 24.

6500 Baja, Nagy István u. hrsz.: 10028/3.

Gajág Kálmán „Nyitott égbolt” Vastelep Egyéni Cég,
6400 Kiskunhalas, Majsai út 8–10.

6400 Kiskunhalas, Majsai út 8–10.

Kalo-Méh Trans Kft., 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 6000 Kecskemét, Kiskõrösi út 10.

Kecskeméti Károly Sándor, 6200 Kiskörös, Izsáki u. 19. 6200 Kiskörös, Izsáki u. 19.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Besenyõi út 16.

Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

G. Nagy Zoltán, 3450 Mezõcsát, Bacsó B. út 24., 3580 Tiszaújváros, Ipartelep, Vasút út 3.

K. és CS. FERR Bt., 3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 19.

Kopándi László, 3680 Encs, Ipartelep Fõ út 51.

Mató ’98 Kft., 3400 Mezõkövesd, Lövõy út 46.

Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Ózdfémker Kft., 3625 Ózd, Bocskai-telep

Révisz Kft., 3900 Szerencs, Déli Ipartelep

Szorgos MÉH Bt., 3950 Sárospatak, Vásárhelyi út, 3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 24.

Vas-Fém MÉH Bt., 3910 Tokaj, Ladányi út 23.

Békés megye
Dél-magyarországi MÉH Zrt., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24.

5520 Szeghalom, Nádasdy u. 64.

5900 Orosháza, Makói út 41.

Budapest

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

1131 Budapest, Madridi u. 7/B

2030 Érd, Fehérvári út 61/B

2200 Monor, Ipar u. 4.

2600 Vác, Rádi u. 1.

2700 Cegléd, Szelei u. 38.

3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

6700 Szeged, Dorozsmai út 35.

7400 Kaposvár, Raktár u. 6.

7600 Pécs, Gomba u. 4.

9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

ALCU TEAM 2000 Kft., 2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

Auto-Fordul Kft., 1181 Budapest, Besence u. 8.

Berfém Kft., 8181 Berhida, Vasút u. 40. hrsz.: 1423.
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Budapest

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

Charbon Kft., 2941 Ács, Gyár u. 32–38.

D és H Metál Kft., 2336 Dunavarsány, Ipari Park, hrsz.: 034/26.

Di-Doméh Kft., 1153 Budapest, Pázmány P. út 61–69.

Eszenyi Zoltán, 2081 Piliscsaba, Zrínyi M. u. 26.

Haker Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 202–208.

Halmi Used Car Bt., 2315 Szigethalom, Mû út 145.

Hasznos Kft., 2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

Henn Sándor, 8230 Balatonszõlõs, Fõ u. 27.

Inter-Metál-V Kft., 1039 Budapest, Bécsi út 343.

Jászmetall Kkt., 5130 Jászapáti, Táncsics M. út 14.

Ju-Fer Bt., 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 5/B

Kasterszky-Car Kft., 2315 Szigethalom, Mû út 256.

KOM-VAS Kft., 2900 Komárom, Marek J. u. 11.

Lom-Fém 2006 Kft., 2700 Cegléd, Trombitás u. 1., hrsz.: 2629/1.

Murafém Kft., 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.

Plan GK Kft., 3300 Eger, Tárkonyi út, hrsz.: 1164/4.

Rapid Vas Kft., 1214 Budapest, Mag u. 3.

Sasa Mix Kft., 8100 Várpalota, Mészáros Lõrinc u. 59.

S-Kortech Kft., 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.

Szinkron Kkt., Szolnok, Thököly út 80.

Szolnok Metál Kft., 5000 Szolnok, Vésõ út 1.

Tolnai és Társa Kft., 2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

Vasló Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 202–206.

VL 2004. Kft., 6794 Üllés, Petõfi dûlõ 151.

V-Terra Kft., 2890 Tata, Dózsa Gy. u. 20–22.

Zalai Autó Kft., 5900 Orosháza, Makói u. 35/1.

MATT-KER Kft., 1131 Budapest, Kámfor u. 18. 1138 Budapest, Újpalotai út 19. hrsz.: 26795/4.

Gyõr-Moson-Sopron megye Észak-dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4. 2890 Tata, Hollósi u. 34.

Méhvit Kft., 9330 Kapuvár, Babóti sor 4. V és V Bt., 9300 Csorna, Bartók B. út 29.

Hajdú-Bihar megye Kerukon 2005 Kft., 4264 Nyírábrány, Iskola u. 32. 9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

Pásztor-Tûz Bt., 4300 Nyírbátor, József Attila u. 59. Méhecske Kft., 2400 Dunaújváros, Verebély u. 3.

Heves megye Eger MÉH telep, 3300 Eger, Nagyváradi út 18. 3300 Eger, Nagyváradi út 18.

Keripszol Bt., 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66. 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.

Keripszol Bt., 3170 Szécsény, Kinizsi út 10. 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

Kovács György vállalkozó, 3360 Heves, Dobó út 30. 3360 Heves, Dobó út 30.

Mató 98 Kft., 3400 Mezõkövesd, Lövõi u. 46. 3300 Füzesabony, Kerecsendi u. 102.
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Heves megye Metál 60Bt., 3000 Hatvan, Batthyány út 18. 3000 Hatvan, Batthyány út 18.

MetCom Kft., 3032 Apc, Vasút út 8. 3032 Apc, Vasút út 8.

Salgótarján MÉH telep, 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11. 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Jász-Nagykun-Szolnok megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A 5000 Szolnok, Vésõ út 1.

Komárom-Esztergom megye
MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

2800 Tatabánya, Alugyári út 1.

2890 Tata, Dózsa György út 20–22.

Nógrád megye

Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

Keripszol Bt., 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.

Keripszol Bt., 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

Salgótarján MÉH telep, 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Pest megye

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

2030 Érd, Fehérvári út 61/B

2200 Monor, Ipar u. 4.

2600 Vác, Rádi u. 1.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

2330 Dunaharaszti, Soroksári út 34/B

Somogy megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 7400 Kaposvár, Cseri út 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Vas megye Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 9900 Körmend, Rákóczi u. 144–146.

Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. Korán ésTársa Kft., 9900 Körmend, Rákóczi u. 101.

Veszprém megye Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 8400 Ajka, Bartók B. u. 78.

Észak-dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.
Harcos László, 8500 Pápa, Gyõri u.3.

Len-Fa MÉH Kft., 9600 Sárvár, Ipartelep u. 1.

Zala megye Autó-Egerszeg Kft., 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 73. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 73.

AUTÓ-FATÉR KFt., 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65.

Autó-Kanizsa Kft., 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 33. 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 33.

Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

(4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hirdetménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti a barabási „Beregtáj” Szövet-
kezet „f. a.” érdekeltségi területén a részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyeket, hogy a földrendezõ és a földki-
adó bizottságokról szóló többször módosított 1993. évi II. törvény 13. § (4) bekezdése alapján

2009. január 8. (csütörtök) 10 órakor

Barabás település polgármesteri hivatalának nagytermében (4937 Barabás, Árpád u. 7–9.)

nyilvános sorsolást

tart a részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Sorszám Település Hrsz. Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó intézkedés

1. Barabás 018 szántó, rét 47,2051 384,53 23,99 Natura 2000 terület

2. Barabás 051/7 gyümölcsös 3,0277 84,17 5,35

3. Barabás 072 legelõ 13,7223 101,38 16,11 Natura 2000 terület

4. Barabás 074 legelõ, erdõ 36,5179 249,13 26,53 Natura 2000 terület

5. Barabás 085 legelõ 22,6328 147,41 147,41 Natura 2000 terület

6. Barabás 0110/1 szántó, erdõ 17,5470 176,65 27,88

7. Barabás 0133/9 szántó 0,5174 6,31 6,31

8. Barabás 0367 rét 0,7707 5,86 5,86

9. Barabás 0401 legelõ 4,1952 36,50 27,96 Natura 2000 terület

10. Barabás 0412 szántó 3,4597 42,21 2,22 Natura 2000 terület

11. Barabás 0420 legelõ 9,0168 78,45 78,45 Natura 2000 terület

12. Barabás 0421 legelõ 0,5448 2,29 0,61 Natura 2000 terület

13. Barabás 0422 legelõ 0,8365 3,51 2,35 Natura 2000 terület

14. Barabás 0424/1 legelõ 4,5386 39,49 27,49 Natura 2000 terület

15. Barabás 0427 legelõ 2,6629 11,18 11,28 Natura 2000 terület

16. Barabás 0430 legelõ 3,3200 13,94 11,21 Natura 2000 terület

17. Barabás 0832/1 legelõ 0,3420 1,44 1,44 Natura 2000 terület

18. Barabás 0832/3 legelõ 0,3375 1,42 1,42 Natura 2000 terület

19. Barabás 0845 gyümölcsös 8,9169 265,10 26,72 Natura 2000 terület

20. Gelénes 04/18 szántó 0,9409 15,52 2,64 gázszolgalmi jog

21. Gelénes 07/10 gyümölcsös 0,1494 4,68 4,68

22. Gelénes 07/19 gyümölcsös 0,7454 23,33 3,77

23. Gelénes 07/25 gyümölcsös 0,0765 2,39 2,39

24. Vámosatya 011/2 szántó 0,4377 7,22 7,22

25. Vámosatya 011/5 szántó 2,0871 34,44 1,45

26. Vámosatya 020/1 rét 0,5065 3,85 3,85

27. Vámosatya 020/10 szántó 0,8696 14,35 14,35

28. Vámosatya 022/13 szántó, rét 2,1316 21,66 21,66 gázszolgalmi jog

29. Vámosatya 022/34 szántó 1,9608 29,99 29,99 gázszolgalmi jog

30. Vámosatya 022/41 szántó 0,1118 1,36 1,36 gázszolgalmi jog

31. Vámosatya 029/7 gyümölcsös 1,0737 33,61 1,55
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Sorszám Település Hrsz. Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó intézkedés

32. Vámosatya 029/12 gyümölcsös 0,0124 0,39 0,39

33. Vámosatya 029/13 gyümölcsös 0,1004 3,14 3,14

34. Vámosatya 029/14 gyümölcsös 0,0690 2,16 2,16

35. Vámosatya 029/17 gyümölcsös 0,3179 9,95 9,95

36. Vámosatya 029/22 gyümölcsös 0,3405 10,66 2,63

37. Vámosatya 029/40 gyümölcsös 1,5257 47,75 3,87

38. Vámosatya 029/43 gyümölcsös 0,8491 26,58 9,57

39. Vámosatya 029/50 rét 0,7809 5,93 5,93

40. Vámosatya 029/76 gyümölcsös 0,4484 14,03 14,03

41. Vámosatya 029/85 gyümölcsös 1,0815 33,85 33,85

42. Vámosatya 029/95 gyümölcsös 0,2244 7,02 7,02

43. Vámosatya 083/3 szántó, rét 0,4084 4,01 4,01 Natura 2000 terület

44. Vámosatya 083/8 szántó, rét 1,6642 11,97 3,26 Natura 2000 terület

45. Vámosatya 083/13 szántó 8,1530 35,78 35,78 Natura 2000 terület

46. Vámosatya 086/9 szántó, legelõ 70,5668 779,71 196,51 Natura 2000 terület

47. Vámosatya 0101/14 szántó 0,4515 3,93 3,93

48. Vámosatya 0101/15 szántó 0,1413 1,23 1,23

49. Vámosatya 0129/15 szántó 0,4071 2,56 0,06

50. Vámosatya 0130/4 szántó 1,4282 12,43 12,43

51. Vámosatya 0131/9 szántó 0,8517 7,41 2,12

52. Vámosatya 0135 szántó 0,3856 1,62 1,62

53. Vámosatya 0138/3 szántó 0,5787 3,65 3,65

54. Vámosatya 0138/5 szántó 0,2118 1,33 1,33

55. Vámosatya 0138/7 szántó 0,5294 4,61 4,61

56. Vámosatya 0138/9 szántó 1,1797 10,26 9,35

57. Vámosatya 0138/10 szántó 0,2877 2,50 2,50

58. Vámosatya 0151/14 szántó, rét 5,5249 59,88 0,10

59. Vámosatya 0154/7 szántó 0,9615 8,37 8,37

60. Vámosatya 0252/16 szántó 0,3639 6,00 6,00

61. Vámosatya 0252/17 szántó 1,9902 32,84 32,84

62. Vámosatya 0258/5 szántó 0,5576 9,20 5,54

63. Vámosatya 0258/8 szántó 3,5761 59,01 9,14

64. Vámosatya 0273/9 szántó, rét 2,3568 27,39 4,27 Natura 2000 terület

65. Vámosatya 0273/16 szántó, rét 1,9250 27,50 2,52

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-

síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a

sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nál kifogást nyújthat be.

Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató
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MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A Petõfi Nemzeti Néppárt (1082 Budapest, Baross u. 61.)
2007. évi beszámolója

BEVÉTELEK

1. Tagdíjak 1 000
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás –
3. Képviselõi csoportnak nyújtott állami támogatás –
4. Egyéb hozzájárulások, adományok –

4.1. Jogi személyektõl –
4.1.1. Belföldiektõl –
4.1.2. Külföldiektõl –
4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól –
4.2.1. Külföldiektõl –
4.3. Magánszemélyektõl –
4.3.1. Belföldiektõl –
4.3.2. Külföldiektõl –

5. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségébõl származó bevétel –
6. Egyéb bevétel (hasznosítási jogból) 1 533 000

Összes bevétel a gazdasági évben 1 534 000

KIADÁSOK

1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára –
2. Támogatás egyéb szervezeteknek (Népi Írók Baráti Társaságának) 878 610
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek –
4. Mûködési kiadások 659 566
5. Eszközbeszerzés –
6. Politikai tevékenység kiadása –
7. Egyéb kiadások –

8. Összes kiadás a gazdasági évben 1 538 176

Támogatás folyóirat kiadásából és rendezvények szervezésébõl áll.

Budapest, 2008. november 3.

Dr. Dobszay Károly s. k.,
elnök
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. november 19–26.)

(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

308. 51. évfolyam L 308. szám (2008. november 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1138/2008/EK rendelete (2008. október 13.) az 1994. évi GATT XXIV. cikkének
6. pontja és a XXVIII. cikke értelmében az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között
levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisz-
tikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mel-
lékletének módosításáról és kiegészítésérõl

* A Tanács 1139/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a bizonyos halállományokra vonat-
kozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetõségeknek és kapcsolódó feltételek-
nek a 2009. évre történõ meghatározásáról

A Bizottság 1140/2008/EK rendelete (2008. november 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1141/2008/EK rendelete (2008. november 13.) egyes áruk Kombinált Nómen-
klatúra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1142/2008/EK rendelete (2008. november 13.) egyes áruk Kombinált Nómen-
klatúra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1143/2008/EK rendelete (2008. november 13.) az egyes áruk Kombinált Nó-
menklatúra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1144/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a 998/2003/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet II. mellékletének Horvátország tekintetében történõ módosítá-
sáról1

* A Bizottság 1145/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a 637/2008/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási program-
jai tekintetében történõ megállapításáról

* A Bizottság 1146/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a Portugália lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezet közösségi
vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein
folytatott, tízujjú nyálkásfejû halra irányuló halászat tilalmáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/870/EK:

* A Tanács határozata (2008. október 13.) az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság kö-
zött, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének
6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes
listáin szereplõ engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása so-
rán történõ módosítására vonatkozóan levélváltás formájában létrejövõ megállapodás
megkötésérõl

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az
1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, va-
lamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szerep-
lõ engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történõ mó-
dosítására vonatkozóan

2008/871/EK:

* A Tanács határozata (2008. október 20.) az országhatáron átterjedõ környezeti hatások
vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stra-
tégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzõkönyvnek az Európai Közösség nevében történõ
jóváhagyásáról

Jegyzõkönyv az országhatáron átterjedõ környezeti hatások vizsgálatáról szóló Egyezmény-
hez kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatról

2008/872/EK:

* A Tanács határozata (2008. november 18.) a Régiók Bizottsága két német póttagjának kine-
vezésérõl

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Az Európai Közösség és Kuba kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmé-
ben folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás hatálybalépésével kapcsola-
tos információ

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/873/KKBP közös álláspontja (2008. november 18.) az Elefántcsontpart el-
leni korlátozó intézkedések megújításáról

309. 51. évfolyam L 309. szám (2008. november 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1148/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1149/2008/EK rendelete (2008. november 19.) 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
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* A Bizottság 1150/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a juhokra, kecskékre, valamint a
juh- és kecskehúsra vonatkozó 2009. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Európai Központi Bank

2008/874/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2008. november 14.) a fedezet elfogadhatóságára
vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló, 2008. október 23-i EKB/2008/11 rende-
let végrehajtásáról (EKB/2008/15)

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyes Bizottság

* Az EGT Vegyes Bizottság 95/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 96/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 97/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 98/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 99/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 100/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosítá-
sáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 101/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás IV. mellékletének (Energia) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 102/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 103/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 104/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 105/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint
nõk és férfiak közötti egyenlõ bánásmód) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 106/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 107/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 108/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 109/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapo-
dás 31. jegyzõkönyvének a négy alapszabadságon kívül esõ egyes területeken folytatott
együttmûködésre vonatkozó módosításáról
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Helyesbítések

* Helyesbítés az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követel-
ményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági irányelvhez
(HL L 226., 1995. 9. 22.) (Magyar nyelvû különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 218. o.)

310. 51. évfolyam L 310. szám (2008. november 21.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1151/2008/EK rendelete (2008. november 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1152/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítélésérõl

A Bizottság 1153/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítélé-
sérõl

A Bizottság 1154/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a tojáságazatban alkalmazott export-
visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1155/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a baromfihús-ágazatban alkalmazott
export-visszatérítések megállapításáról

* A Bizottság 1156/2008/EK rendelete (2008. november 20.) egyes áruk Kombinált Nómen-
klatúra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1157/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott, grönlandi laposhalra irányuló
halászat tilalmáról

A Bizottság 1158/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a gabonaágazatban 2008. novem-
ber 16-ától alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1134/2008/EK rendelet módo-
sításáról

A Bizottság 1159/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a baromfihús- és tojáságazatban alkal-
mazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rende-
let módosításáról

A Bizottság 1160/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/875/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 20.) a Hollandia által a kertészeti ágazat szerkezetát-
alakításának elõmozdítása és elõsegítése érdekében nyújtott állami támogatásról (C 74/03
ex N 450/01) [az értesítés a C(2008) 1847. számú dokumentummal történt]
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2008/876/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 6.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú
hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításá-
ról szóló 2004/452/EK bizottsági határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 6431. szá-
mú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/877/KKBP határozata (2008. október 24.) az Európai Unió és Grúzia kö-
zötti, a grúziai európai uniós megfigyelõ misszió jogállásáról szóló megállapodás megköté-
sérõl

Megállapodás az Európai Unió és Grúzia között az Európai Unió grúziai megfigyelõ misszió-
jának jogállásáról

311. 51. évfolyam L 311. szám (2008. november 21.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a Szerzõdés
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenõrzéssel tör-
ténõ szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történõ, az 1999/468/EK tanácsi határozat
szerinti kiigazításáról – Az ellenõrzéssel történõ szabályozási bizottsági eljáráshoz történõ
hozzáigazítás – Elsõ rész

312. 51. évfolyam L 312. szám (2008. november 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1161/2008/EK rendelete (2008. november 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladé-
kokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérõl1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/878/EK:

* A Bizottság határozata (2008. július 2.) a Németország által a DHL számára nyújtani terve-
zett állami támogatásról [az értesítés a C 18/07 (ex N 874/06) számú dokumentummal tör-
tént] [az értesítés a C(2008) 3178. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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313. 51. évfolyam L 313. szám (2008. november 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 1147/2008/EK rendelete (2008. október 31.) az EK-Szerzõdés 93. cikkének al-
kalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet I. melléklete III.10. részének módosí-
tásáról

314. 51. évfolyam L 314. szám (2008. november 25.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1162/2008/EK rendelete (2008. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1163/2008/EK rendelete (2008. november 24.) a 40/2008/EK tanácsi rendelet-
nek a norvégtõkehal-, a vékonybajszútõkehal- és a foltostõkehal-állományokra irányuló
halászatra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 1164/2008/EK rendelete (2008. november 24.) az 517/94/EK tanácsi rendelet ér-
telmében a 2009. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó sza-
bályok megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Európai Parlament és Tanács

2008/879/EK:

* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. október 22.) az EU Szolidaritási Alap-
jának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemrõl és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló, 2006. május 17-i intézmény-
közi megállapodás 26. pontja alkalmazásában történõ felhasználásáról

IRÁNYMUTATÁSOK

Európai Központi Bank

2008/880/EK:

* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2008. november 21.) a fedezet elfogadhatósá-
gára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról (EKB/2008/18)

Helyesbítések

* Helyesbítés az információs társadalomban a szerzõi és szomszédos jogok egyes vonatkozá-
sainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvhez (HL L 167., 2001. 6. 22.) (Magyar nyelvû különkiadás 17. kötet 1. fejezet,
230–239. o.)
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315. 51. évfolyam L 315. szám (2008. november 25.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

Európai Parlament

2008/869/EK, Euratom:

* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 7. számú költségvetés-módosításának
végleges elfogadása

316. 51. évfolyam L 316. szám (2008. november 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1168/2008/EK rendelete (2008. november 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1169/2008/EK rendelete (2008. november 25.) az 1449/2007/EK rendeletnek a
cukorra vonatkozó vámkontingensek keretében 2008-ban igényelt behozatali engedélyek
iránti kérelmek benyújtásának idõpontja tekintetében történõ módosításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/107/EK irányelve (2008. november 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek
az abamektin, az epoxikonazol, a fenpropimorf, a fenpiroximát és a tralkoxidim hatóanyag-
ként való felvétele céljából történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/882/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 21.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi
irányelvtõl a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetõburgonyának szánt burgonya
tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezésérõl szóló 2003/63/EK
határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 6950. számú dokumentummal történt]

2008/883/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 21.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékleté-
nek az egyes friss húsok Közösségbe történõ behozatalára feljogosított harmadik országok
és ezek részei jegyzékében Brazília regionalizálása tekintetében történõ módosításáról [az
értesítés a C(2008) 6977. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/884/KKBP határozata (2008. november 21.) az Európai Unió afganisztáni rend-

fenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes
fellépés végrehajtásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 138. számának (2008. november 26.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2009.
évi tej, tejtermék beszerzése – K. É. – 18603/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2009.
évi hús, húskészítmények beszerzése – K. É. –
18605/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2009.
évi kenyér, pékáru beszerzése – K. É. – 18606/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2009.
évi füszértáru beszerzése – K. É. – 18607/2008)

Bakony-Táj MGSZ (mezõgazdasági gépek, berende-
zések beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesí-
tése – K. É. – 17151/2008)

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(az élelmiszer-utalványok beszerzése 2009. évre tárgyú
közösségi nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásá-
nak módosítása – K. É. – 18888/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (terület õrzés-védelem
– K. É. – 16833/2008)

Csongrád Megyei Fõügyészség (irodabútor-beszerzés
– K. É. – 18230/2008)

Kistarcsa Város Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 18478/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (magas-
építés-keret – K. É. – 18395/2008)

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (EHR
2008–2009. továbbfejlesztése – K. É. – 18906/2008)

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (integrált mû-
tárgy-felügyeleti rendszer kialakítása – K. É. –
19034/2008)

Kunhegyes Város Önkormányzata (Kunhegyes város
úthálózata és belvízcsatorna-hálózata építési feladatai-
nak ellátása – K. É. – 18211/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008.,
észak-alföldi régió III. – K. É. – 18869/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (nehézfémmel szennyezett iszap
elszállítása és deponálása, 2009–2010. – K. É. –
18341/2008)

Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (mûhelyházépítés,
üzemeltetés és kapcsolódó beruházások a MOME szá-
mára – K. É. – 18573/2008)

Nagytarcsa Község Önkormányzata (Nagytarcsa köz-
ség oktatási, nevelési intézményeiben közétkeztetés biz-
tosítása – K. É. – 17726/2008)

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (felújított
gépjármûfecskendõk szállítása, valamint kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése – K. É. – 19105/2008)

Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház
(4420/XV. Ker/08. haematológiai reagensek beszerzése
– K. É. – 18910/2008)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MPA képzési
alaprész terhére az SZMM mint támogató által közvet-
lenül nyújtott támogatások szerzõdésszerû teljesítésé-
nek helyszíni ellenõrzése, valamint az SZMM-hez mint
támogatóhoz a támogatottak által a támogatások fel-
használásáról benyújtott beszámolók – K. É. –
18508/2008)

Újpest Fõtér Városfejlesztési és Beruházó Kft. [vállal-
kozási szerzõdés Budapest IV. kerület, Szent István tér
rekonstrukciós munkáira a rendelkezésre álló doku-
mentáció szerint – K. É. – 18566/2008]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (370 millió forint
hosszú lejáratú és 80 millió forint rövid lejáratú hitel
beszerzése – K. É. – 18675/2008)

Részvételi felhívás

Agrármarketing Centrum (kiállítások komplett kivite-
lezése – K. É. – 18877/2008)

Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (a Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. kezelésében mûködõ für-
dõk és strandok üzemeltetése – K. É. – 18975/2008)

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormány-
zata (különféle élelmiszerek beszerzése a Hód-Menza
Kht. részére – K. É. – 18541/2008)

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (közhasz-
nú közútkezelõi tevékenység ellenõrzése – K. É. –
18825/2008)

Nagykõrös Város Önkormányzata [vállalkozási szer-
zõdés keretében Nagykõrös város szennyvízkezelésé-
nek fejlesztése (KEOP 1.2.0) projekthez kapcsolódó
RMT- és CBA-készítés, -tervezés – K. É. – 18940/2008]

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(vámlaboratóriumi hálózat fejlesztése – román donori
Twinning-program fordítás-tolmácsolási feladatai
– K. É. – 18872/2008)

Veresegyház Város Önkormányzata (750 millió HUF
rövid lejáratú, állami támogatást megelõlegezõ hitelke-
ret biztosítása, valamint 171 millió HUF európai uniós
pályázati önerõ céljára történõ hitelkeret biztosítása
– K. É. – 19028/2008)
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Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

BKV Zrt. (autóbuszmotor-alkatrészek szállítása
– K. É. – 18497/2008)

BKV Zrt. (a HÉV-vonalakon a pályahibák miatti
50–200 méteren belüli sebességkorlátozások megszün-
tetése – K. É. – 18668/2008)

Tervpályázati kiírás

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (24 tanter-
mes általános iskola, zeneiskola, 6 foglalkoztatótermes
óvoda sport- és rendezvénycsarnok építésének tervpá-
lyázata – K. É. – 18949/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

Budapest Fõváros Önkormányzata (városdekorációs
munkák végzése a 2009., 2010. és 2011. években – K. É. –
18361/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
Fürdõ utca, Köztársaság u. és Noszlopy u. közötti
szakasz felújításának útépítési és csapadékvíz-elve-
zetési munkái, valamint a Köztársaság utca felújítása
– K. É. – 18930/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkor-
mányzat és az EIB között megkötött hitelszerzõdésben
elõírt BKV Zrt. és fõvárosi tömegközlekedés hosszú
távú mûködési és finanszírozási stratégiájának kialakí-
tása – K. É. – 18298/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (veze-
tékes telefon- és internetszolgáltatás igénybevétele
– K. É. – 18599/2008)

Gondviselés Szociális Otthon (élelmiszerek és élelme-
zési alapanyagok szállítása – K. É. – 17542/2008)

Honvédelmi Minisztérium [MH alakulatai és külszol-
gálatai részére gyógyszerkészítmények beszerzése (EU)
– K. É. – 18586/2008]

ITDH Hungary Zrt. (kiállítás és kísérõ rendezvények
szervezése, kivitelezése és üzemeltetése – K. É. –
18304/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Cseri
park – kalandpark kiviteli tervdokumentációjának el-
készítése – K. É. – 19006/2008)

Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (Budapest, Fiumei út 19/A szám alatti iro-
daépület takarítási feladatainak ellátása 31 382 m2-en
– K. É. – 18849/2008)

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (új bûnügyi nyilvántartási rendszer ki-

alakítása és alkalmazásfejlesztési feladatokhoz kapcso-
lódó szolgáltatások nyújtása – K. É. – 19016/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (orvosi
sebészeti és vizsgálókesztyûk beszerzése – K. É. –
19093/2008)

Magas Cédrus Szociális Otthon (élelmiszerek és élel-
mezési alapanyagok szállítása – K. É. – 17544/2008)

Magyar Közút Kht. (Fejér megyében burkolatfelújí-
tás a 7-es sz. úton – K. É. – 18392/2008)

Nagisz Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt.
(gépbeszerzés – K. É. – 19038/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [Gyõr 81. sz. fõ-
út–Mészáros L. u. csomópont és az 1. sz. fõút 122+400
km-sz. (Kardán út–Pesti út) csomópontjának átépítése
– K. É. – 18299/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS008 – a
K041.0., K046.01., K421.04. kódszámú utakon találha-
tó hidak felújítási munkáihoz kapcsolódó lebonyolító
mérnöki tevékenység ellátása, TED-szerzõdés – K. É. –
19141/2008)

Pécsi Tudományegyetem (mosodai szolgáltatások be-
szerzése – K. É. – 18661/2008)

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (élelmiszerek
és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. –
17540/2008)

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(ajánlatkérõ saját tulajdonú épületeinek karbantar-
tása – K. É. – 18764/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabi-
litációs és Gyógyfürdõ Kórház (ajánlatkérõ részére
csípõ- és térdprotézisek beszerzése 1 éves idõtartamra
– K. É. – 17995/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (a VÁTI Kht. hirdetéseinek közzététele a nyomta-
tott és az elektronikus médiában – K. É. – 17849/2008)

Zala Megyei Kórház (baromfihús- és húskészítmé-
nyek beszerzése – K. É. – 19056/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

BKV Zrt. (fényforrások szállítása – K. É. –
18766/2008)

MÁV Zrt. [10+ (10 db opció) új gyártású betétkocsi
bérlete 20 éves idõtartamra a 6341. MÁV-sorozatú
iker-dízelmotorkocsikhoz történõ gyártással, össze-
szereléssel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt
– K. É. – 19089/2008]

Helyesbítés

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Társaság [az ajánlatkérõ gondozásában megjelenõ la-
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pok, folyóiratok, kiadványok, könyvek és egyéb anya-
gok nyomdai elõkészítése, nyomdai kivitelezése (aján-
lati felhívás módosítása) – K. É. – 19002/2008]

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Piliscsév Község Önkormányzata (szociális és oktatási
intézmények közétkeztetésének biztosítása – K. É. –
18786/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kór-
háza (tõkehústermékek – K. É. – 18904/2008)

Békés Város Önkormányzata (buszvárók korszerûsí-
tése és akadálymentesítése – K. É. – 19050/2008)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (takarítás – K. É. – 18679/2008)

Dunaújvárosi Fõiskola (füstgázelemzõ mûszer beszer-
zése, telepítése, üzembe helyezése – K. É. – 18979/2008)

Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
(élelmiszer-beszerzés 2008. – K. É. – 18700/2008)

Nyíradony Város Önkormányzata (gépjármûbeszerzés
– K. É. – 19040/2008)

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Nonprofit Zrt.
(4268/Veszprém/08. különféle orvosi mûszerek
– K. É. – 19048/2008)

Ajánlati felhívás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (du-
naújvárosi szabad strand iszapkotrásának és szabályo-
zó mûtárgyainak kivitelezése – K. É. – 18621/2008)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barátság
park felújítása – K. É. – 18746/2008)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (a Benta-patak mederrehabilitációja pro-
jekt megvalósítása során mérnöki/mûszaki ellenõri te-
vékenység és tervellenõrzési feladatok ellátása – K. É. –
18359/2008)

Nyírbátor Város Önkormányzata (Nyírbátor, Zrínyi
utca felújítása, átépítése – K. É. – 18678/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház [szemlencsék (Jósa) – K. É. –
18059/2008]

Részvételi felhívás

Csongrád Megyei Önkormányzat (számítástechnikai
eszközök beszerzése – K. É. – 19177/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(a Budapest XIX., Nagykõrösi úti használtcikkpiac, a

Budapest XI., Tétényi úti üzletközpont és a Budapest
X., Liget téri üzletközpont gázhálózat-felülvizsgálata
során feltárt hibák kijavítása, megszüntetésének kivi-
telezése – K. É. – 19199/2008)

Pécsi Egyházmegye (a pécsi bazilika, a káptalani le-
véltár és plébánia, valamint a püspöki palota keleti és
nyugati homlokzatának mûemléki felújítása – építési
vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 19043/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különbözõ építõipari munkák elvégzése – K. É. –
15331/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (villamos energia, 2008.
– K. É. – 19249/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (irodaszer-beszerzés,
2008. – K. É. – 19265/2008)

BKV Zrt. (kábelek és vezetékek szállítása – K. É. –
19146/2008)

Borotai Sertéshús Zrt. (mezõgazdasági gépek beszer-
zése EMVA-pályázat keretében – K. É. – 15072/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a deb-
receni szennyvíztisztító telep korszerûsítésének és bõví-
tésének megvalósítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 18542/2008)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (az ELTE egyes
intézményeinek teljes körû takarítása – K. É. –
15521/2008)

Fejér Megyei Szent György Kórház [computertomog-
ráfiás (CT) és mágneses rezonancián alapuló (MR)
diagnosztikai vizsgálatok végzése (K/52-20/2008.)
– K. É. – 15519/2008]

Hajdú Volán Zrt. (2 db, azonos gyártótól származó,
legalább 2007. évben gyártott távolsági szóló autóbusz
beszerzése, javítása és karbantartása – K. É. –
15321/2008)

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. (élelmi-
szerek beszerzése – K. É. – 15557/2008)

Magyar Posta Zrt. (SAP ECC 6.0 és SAP BI7.0 integ-
rált vállalatirányítási rendszerhez szerver- és tároló-
eszközök, valamint kapcsolódó licencek – K. É. –
15334/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK013 –
K111.01. Szentendre nyugati elkerülését biztosító út,
tanulmányterv tárgyú projekt tervezõjének kiválasz-
tása – K. É. – 19257/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK014 – a 4. sz.
fõút hiányzó Pest megyei szakaszok kiépítéséhez kap-
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csolódó lebonyolító mérnöki tevékenység ellátása
– K. É. – 19262/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS007 – bé-
késcsabai projektiroda: belterületi és külterületi bal-
esetveszélyes csomópontok tervezési feladatainak el-
végzése – K. É. – 19415/2008)

Nemzeti Nyomozó Iroda [ajánlatkérõ objektumainak
õrzése (Aradi u., István u.) – K. É. – 15540/2008]

Nógrád Volán Zrt. (1 db + 300% helyi szóló autóbusz
zártvégû pénzügyi lízingje – K. É. – 15448/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (étkezési utalványok
beszerzése 600 Ft/fõ értékben 3926 fõ ±10% – K. É. –
15470/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (24/OVSZ/2008 veszé-
lyes hulladék – K. É. – 19183/2008)

Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. [különbözõ
objektumok takarítása (pécsi vásártér, Hajnóczy úti
piac, Diana téri piac) – K. É. – 15337/2008]

Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás – K. É. –
15248/2008)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(elöntési veszélytérkép készítése metodikájának kidol-
gozása – K. É. – 19085/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (bútorbeszerzés – 2008.
– K. É. – 19242/2008)

BPR 2001 Kft. (állattartó telep korszerûsítése – K. É. –
19114/2008)

Esztergom Város Önkormányzata (út- és közmû-keret-
megállapodás – K. É. – 18396/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [dunakeszi hulla-
déklerakó részleges átépítése (K533) – K. É. –
15317/2008]

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (folyó-
számlahitel nyújtása max. 900 millió Ft értékben
– K. É. – 15339/2008)

Hardfarm Agrártermelõ Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (állattartó telep korszerûsítése – K. É. – 14115/2008)

Kalocsa Város Önkormányzata [önkormányzati tulaj-
donú utak korszerûsítése, közmû, híd és vasúti átjárók
felújítása, megerõsítése 2007. I. ütem (DAOP-2007-
3.1.1/B) – K. É. – 15235/2008]

KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet [1550 m2 alapterü-
letû hûtõház megvásárlása manipulációs terekkel, hû-
téstechnikai berendezésekkel (gépészet), járulékos léte-
sítményekkel – K. É. – 15402/2008]

Marcali Város Önkormányzata [marcali útfelújítás
2008. (1. rész) – K. É. – 15332/2008]

MÁV Zrt. (elektrohidraulikus félsorompók és alkat-
részek beszerzése – K. É. – 15278/2008)

Semmelweis Egyetem (bérleti szerzõdés gépjármû-
parkoló bérlésére – K. É. – 15450/2008)

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (a belvárosi mozi-
ba digitális vetítõgép beszerzése – K. É. – 15335/2008)

Szent István Egyetem Gödöllõ (a Szent István Egye-
tem Gödöllõ konyha-éttermének fûtéskorszerûsítése
– K. É. – 18496/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2008. augusztus 15-i, 94. számában K. É. –
12646/2008 számon megjelent ajánlati felhívás vissza-
vonása – K. É. – 18614/2008)

Semmelweis Egyetem (a K. É. – 17753. számú étkez-
tetési szolgáltatás tárgyú ajánlati felhívás hirdetmény-
módosítása – K. É. – 18816/2008)

Velence Város Önkormányzata (iskolafelújítási hir-
detmény módosítása – K. É. – 19329/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Agria Volán Zrt. (3 db + 100% helyi szóló és 1 db +
500% helyi csuklós azonos gyártótól származó és azo-
nos típuscsaládba tartozó, alacsony padlószintû autó-
busz beszerzése, javítása, karbantartása – K. É. –
15977/2008)

CSEVAK Csepeli Vagyonkezelõ Zrt. (csepeli gerincút
elõkészítõ munkáival összefüggõ ingatlanok bontása –
38 db meglévõ ingatlan bontása, 12 080 m3 épülettör-
melék – BB Beton Kft. – K. É. – 15680/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XV. ker., Széche-
nyi u. (Opál u.–Vasutastelep u. között) fõvárosi csator-
narekonstrukció tervezése (113 980 000 Ft) – K. É. –
15975/2008]

Kunszentmárton Város Önkormányzata [2006. évi ár-
víz okozta károk helyreállítási munkái, út- és intéz-
ményfelújítás (Duna Aszfalt Kft. ) 136 335 163 Ft (vál-
lalkozói díj összegének változása) – K. É. – 14687/2008]

Kunszentmárton Város Önkormányzata [2006. évi árvíz
okozta károk helyreállítási munkái, út- és intézményfel-
újítás – I. rész (Duna Aszfalt Kft. ) 49 141 056 Ft (más be-
ruházás keretében elvégzett munka díjának költségve-
tésbõl történõ törlése) – K. É. – 14688/2008]

Mahart-Szabadkikötõ Zrt. [környezetbarát közleke-
dési infrastruktúra fejlesztéséhez beruházás kivitelezé-
se (1 128 293 478 HUF) – K. É. – 15715/2008]

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a Bátaapátiban
létesítendõ, a kis- és közepes aktivitású radioaktív hul-
ladékok végleges elhelyezésére szolgáló nemzeti radio-
aktív hulladéktároló telephely felszíni létesítmények
I. ütemének beruházási munkái – K. É. – 15843/2008)
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Tárnok Nagyközség Önkormányzata (iskolaépület át-
alakítása – K. É. – 15981/2008)

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése: I. ütem,
16. blokk, 2,2 km, 23 000 000 Ft+ áfa – K. É. –
15708/2008)

Veresegyház Város Önkormányzata (belterületi gyûj-
tõutak és kiszolgálóutak építése – K. É. – 18505/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (partmegcsúszás helyreállítása és mederrézsû-
rögzítés Csongrád város belterületén, a Tisza jobb part
245+920 fkm–246+970 fkm-szelvények között – K. É. –
18095/2008)

Aszód Város Önkormányzata (bölcsõde építése Aszód
városában – K. É. – 18589/2008)

BKV Rt. (projektkövetõ szoftver szállítása és a kap-
csolódó szolgáltatások elvégzése – K. É. – 19058/2008)

Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
[tisztító- és takarítószerek beszerzése (19 151 384 Ft
+ áfa) – K. É. – 18179/2008]

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(takarítási szolgáltatás, és a dolgozók részére higiéniai
szerek biztosítása – K. É. – 18120/2008)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet [ajánlatkérõ részére kézi mûszerek
beszerzése – 2008. (4 982 520 Ft + áfa) – K. É. –
15031/2008]

Józsai Tész Zöldség-, Gyümölcstermelõ és Értékesítõ
Szövetkezet [1 db Debrecen II. kerület, külterület
0160/78. hrsz.-ú major és gazdasági épület megjelölésû,
2588 m2 alapterületû ingatlan és 1 db Beszterce külte-
rület 018/5. hrsz.-ú major megjelölésû, 16 589 m2

alapterületû ingatlan adásvétele (109 300 000 HUF)
– K. É. – 13233/2008]

Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki
és Információs Kht. (harkányi olajszennyezettség kár-
mentesítése – K. É. – 18107/2008)

Magyar Nemzeti Bank (fizetési mérleg rendszerének
(FMR) tervezési, fejlesztési és bevezetési feladatainak

végrehajtása, valamint az elkészült, mûködõ rendszer
kétéves teljes körû rendszertámogatásának ellátása –
IQSYS Informatikai Zrt. – K. É. – 18103/2008)

Mátészalka Város Önkormányzata (Mátészalka, Szo-
kolai Örs úti bölcsõde rekonstrukciójának és építésé-
nek kivitelezési munkái – K. É. – 17258/2008)

Mátrai Gyógyintézet [a gyógyintézet FA-60/120
fûtõolajjal ellátása a telephelyeken levõ tartályokba
betöltve, 6800 t ± 20%, 960 M Ft, II. részteljesítés
(20 060 635 Ft) – K. É. – 18268/2008]

MÁV Zrt. (különféle távközlési kártyák javítása vagy
cseréje, 71 db – K. É. – 18097/2008)

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény (élelmiszer-alapanyag beszer-
zése – K. É. – 14844/2008)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (Buda-
pest közigazgatási területén belül egy épületben, tö-
megközlekedési eszközzel jól megközelíthetõ helyen,
legalább 5000 m2 alapterületû, bútorozatlan ingatlan
bérlete kizárólag az ajánlatkérõ részére 2012. decem-
ber 31-ig – K. É. – 18096/2008)

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális
Intézménye (élelmiszer I–VIII. élelmiszercsoport,
40 283 000 Ft – K. É. – 17956/2008)

Vám- és Pénzügyõrség (gyalogkíséretû targonca be-
szerzése – K. É. – 19294/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház [étkezési utalványok beszer-
zése (K. É. – 10554/2008.) – K. É. – 17833/2008]

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Nonprofit Zrt. [hõ-
energia (fûtés- és használatimelegvíz-szolgáltatás)
10 éves határozott idõtartamban ajánlatkérõ 8200
Veszprém, Komakút tér 1. sz. alatti szakrendelõjében
(12 196 500 Ft/év) – K. É. – 18178/2008]

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormány-
zata (bankhitel, ezen belül Sikeres Magyarországért
MFB ÖKIF hitelprogram – K. É. – 18600/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 139. számának (2008. november 28.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Debreceni Egyetem (EM-263. kollégiumok üzemelte-
tési szolgáltatásai: takarítás, karbantartás, mosatás
– K. É. – 18828/2008)

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (TÁMOP 5.4.5 eszközbeszerzési hirdetmény mó-
dosítása – K. É. – 19201/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [üzemanyagkutak
automatizálása (K538) – K. É. – 18834/2008]

Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és
Szent László Kórház-Rendelõintézet (különféle labora-
tóriumi reagensek beszerzése – K. É. – 18375/2008)

Igazságügyi Szakértõi Intézetek Hivatala (15 db közép-
kategóriájú személygépkocsi beszerzése – K. É. –
18947/2008)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(objektumok takarítása – K. É. – 18166/2008)

Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. (ajánlatkérõ
részére kórházi takarítási szolgáltatás ellátása – K. É. –
18350/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nyom-
dai kivitelezésû munkák a Központi Szolgáltatási Fõ-
igazgatóság ellátási körébe tartozó minisztériumok és
intézményeik részére – K. É. – 19324/2008)

Marcali Városi Kórház (különféle élelmiszerek be-
szerzése 2009. – K. É. – 18749/2008)

Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-köz-
pont (tudásportál létrehozása – K. É. – 19180/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Sopron 84. sz.
fõút–Virágvölgy u. csomópontjának körforgalmú cso-
móponttá történõ átépítése – K. É. – 19061/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Sopron 84. sz.
fõút–Virágvölgy u. csomópont körforgalmú csomó-
ponttá történõ átépítéséhez kapcsolódó lebonyolító
mérnöki tevékenység ellátása – K. É. – 19067/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár–Nagykanizsa és
Szombathely–Vasvár közti szakasz EVD-terveinek el-
készítésére – K. É. – 19157/2008)

Nyugat-magyarországi Egyetem (a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem dolgozói részére étkezési utalványok vá-
sárlására vonatkozó adásvételi szerzõdés – K. É. –
17457/2008)

Részvételi felhívás

Jánoshalma Város Önkormányzata (Jánoshalma város
szennyvíz-csatornázási és szennyvíz-tisztítási beruhá-

zásához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása vállal-
kozási szerzõdés keretében – K. É. – 19267/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Balatonfüred Város Önkormányzata (szakorvosi ren-
delõ akadálymentesítése – K. É. – 18956/2008)

Biatorbágy Város Önkormányzata (Biatorbágy város
közigazgatási területén 2008–2018. évek között a tele-
pülés folyékony hulladékának elszállítása, elhelyezése
ártalmatlanítás céljából – K. É. – 18609/2008)

Diagnosticum Zrt. (EM-253, 1 db minta-elõkészítõ,
1 db immunkémiai automata, 1 db integrált vizeletau-
tomata rendszer, 2 db thrombocyta funkciós analizátor
beszerzése – K. É. – 18220/2008)

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
(a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
dolgozói részére étkezési és iskolakezdési utalvány be-
szerzése – K. É. – 19109/2008)

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata (élelmiszer-alap-
anyagok beszerzése önkormányzati költségvetési szer-
vek részére – K. É. – 18612/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (pszi-
chiátriai betegek otthona – K. É. – 19328/2008)

Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki
és Információs Kht. (ROP-burkolatfelújítás 2008., dél-
alföldi régió – K. É. – 18520/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (megbízási szer-
zõdés a VPOP új székházának építési beruházásával
kapcsolatos közbeszerzési, beruházáslebonyolítói, mû-
szaki ellenõri, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások
nyújtására – K. É. – 16273/2008)

Magyarhertelend Község Önkormányzata (PPP-konst-
rukció keretében, Magyarhertelend belterület 105/12,
külterület 04. helyrajzi számú, földterület-ingatlanon
kettõ medencés tanuszoda bérleti, épületüzemeltetési
feladatok teljesítése, legkésõbb 2022. december 31-ig
– K. É. – 18610/2008)

Nemzeti Hírközlési Hatóság (Dsl-Jupiter xDSL kon-
formancia-tesztrendszer bõvítéshez szükséges eszkö-
zök és vektor-hálózatanalizátor beszerzése – K. É. –
18851/2008)

Nyírbátor Város Önkormányzata (Hit és Egészség –
Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turiz-
mus fejlesztéséért címû projekt keretén belül megvaló-
suló nyírbátori gyógyfürdõ és tanuszoda kivitelezése
– K. É. – 18709/2008)

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
(4380.1/NYDRMK/08, mentor – K. É. – 18025/2008)

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (EM-249. ultrahang-
készülék beszerzése – K. É. – 18843/2008)
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Szegedi Tudományegyetem (számítástechnikai ter-
mékek beszerzése – K. É. – 18153/2008)

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési és iskola-
kezdési utalványok beszerzése – K. É. – 19107/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (személygépkocsik tartós bérlete a hozzá kapcsoló-
dó flottakezelési szolgáltatásokkal – K. É. –
18551/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

BKV Rt. DBR Metro Projekt Igazgatóság (budapesti
4. sz. metróvonal I. szakasz: alagúti és felszíni, jármûte-
lepi vágányok építése – K. É. – 19077/2008)

BKV Zrt. (magas- és mélyépítésû mûtárgyak szükség
szerinti vízszigetelés-javítása injektálásos és szórt mód-
szerrel – K. É. – 18432/2008)

Komlói Fûtõerõmû Zrt. (hitelfelvétel – K. É. –
18659/2008)

MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkákra
irányuló keretmegállapodásos eljárás, 7. részajánlat,
Pécs, második rész – K. É. – 19291/2008)

Módosítás

Országos Onkológiai Intézet (az Európai Unió Hivata-
los Lapjához 2008. október 27-én, K. É. – 17362/2008
számmal feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
19010/2008)

Helyesbítés

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (szennyvíz-techno-
lógiai vegyszerek beszerzése III. – K. É. – 19064/2008)

Magyar Televízió Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. november 5-én, K. É. – 17799/2008
számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
18775/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatala (étkeztetési
szolgáltatás – K. É. – 19327/2008)

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Ál-
lomás (portaszolgálat és õrzés-védelem 2009. – K. É. –
19129/2008)

Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Tár-
sulás (esztergomi kistérségi központi orvosi ügyeleti
szolgáltatás nyújtása – K. É. – 19410/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény komplex akadálymentesítése – K. É. –
19351/2008)

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányza-
ta (fasorok rekonstrukciós munkái és azok kétéves utó-
gondozási munkái – K. É. – 19138/2008)

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületben játszóterek építése – K. É. –
19355/2008)

Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkor-
mányzatának vagyon- és felelõsségbiztosítása – K. É. –
19416/2008)

Kelet-balatoni Kistérség Többcélú Társulása (belsõ el-
lenõrzés végzésére vonatkozó megbízási szerzõdés
– K. É. – 18821/2008)

Magyar Államkincstár (elektronikus jogszabály-nyil-
vántartó rendszer – K. É. – 19143/2008)

Magyar Nemzeti Bank (az MNB A, E, S épületeinek
behatolásjelzõ és LMS-rendszerének karbantartása
– K. É. – 19171/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (le-
bonyolítói feladatok ellátása: házasságkötõ terem fel-
újítása, ügyfélszolgálati centrum építése – K. É. –
19435/2008)

Püspökladány Város Önkormányzata (a Fogyatékosok
Nappali Intézetének kialakítása – K. É. – 19305/2008)

Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem II. Sz.
Pathológiai Intézet részére DNS-szekvenáló készülék
beszerzése – K. É. – 19094/2008)

Vác Város Önkormányzata [a Katona Lajos Könyvtár
(Vác, Budapesti fõút 37.) homlokzatfelújítási munkái
– K. É. – 19063/2008]

Ajánlati felhívás

ART-FARM Mezõgazdasági Termelõ és Szolgál-
tató Kft. (tehenészeti telep, gépbeszerzés – Csabacsûd
– K. É. – 19359/2008)

Budapesti Gazdasági Fõiskola (tisztítószer-beszerzés
– K. É. – 19432/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Vásárhelyi Pál kollégiumépület B épületszárny,
10. számú szobasor felújítási munkái – K. É. –
19126/2008)

Fertõd Város Önkormányzata (közterület-fenntartás
– K. É. – 19173/2008)

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (határ-
hídügyekben szakértõi tanácsadás 2009-ben – K. É. –
19403/2008)

Magyar Államkincstár (sornyomtatóbérlés, -karban-
tartás és -javítás – K. É. – 19394/2008)
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Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (irat- és
dokumentumkezelõ ügyviteli rendszer beszerzése
– K. É. – 18655/2008)

Tápió Menti Területfejlesztési Társulás (a Tápió menti
régió szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási prog-
ramhoz kapcsolódó projekt-elõkészítõi tevékenységek
– K. É. – 19139/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (tûzcsap,
tûzcsapszekrény szállítása – K. É. – 18983/2008)

Részvételi felhívás

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (Connect III. prog-
ram fõvárosi megvalósítása – K. É. – 19282/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (GSM-szolgáltatás
– K. É. – 19336/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (tanuszoda üzemeltetése
– K. É. – 19333/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatala (irodasze-
rek, nyomtatványok, valamint irodai és számítástech-
nikai eszközök beszerzése – K. É. – 15808/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
(4340/Kecskemét/08 izotópok – K. É. – 15634/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Budapest egész-
ségügyi modell koncepció kidolgozása – K. É. –
19081/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata [Budapest, 2008.
évi útfelújítások tervezési és kivitelezési munkái 7. sz.
részfeladatába tartozó XXII. ker., Nagytétényi út
(Campona, Növény utca közötti szakasz) útfelújításá-
nak kiegészítõ építési beruházása – K. É. – 19092/2008]

Budapesti Közlekedési Zrt. (közlekedési kenõanyagok
szállítása – K. É. – 15728/2008)

Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (vállalkozási
szerzõdés nyomdai munkákra – K. É. – 19496/2008)

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a nagykõrösi
pusztai tölgyesek pSCI területén vadkizáró keríté-
sek építése, invazív fajok eltávolítása, erdõfelújítás
– K. É. – 15589/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIX. kerü-
let, Zalaegerszeg utcai (eljárás száma: 1155) gázháló-
zat-rekonstrukciós pótmunka – K. É. – 15580/2008]

HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (tejtermékek
szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. ré-
szére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 15592/2008)

Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
(ajánlatkérõ Klauzál Gábor Általános Iskola ellátottjai
és munkavállalói részére élelmezési és étkezdei szolgál-
tatás biztosítása – K. É. – 14516/2008)

Honvédelmi Minisztérium (3 készlet nagyteljesítmé-
nyû fûkasza beszerzése – K. É. – 18736/2008)

Kecskemét és Térsége Társult Települések (a kecske-
méti agglomeráció szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
rendszerének fejlesztése 3. számú építési szerzõdés új
komposztáló telep, KA projekt 2003/HU/16/P/PE/019
– K. É. – 19396/2008)

Magyar Közút Kht. (ajánlatkérõ vezetõi információs
és tervezési rendszerének továbbfejlesztése, a VIR- és a
tervezõrendszer integrációja – K. É. – 17938/2008)

Magyar Közút Kht. (balesetveszélyes csomópontok
átépítése lakott területen 2008. – K. É. – 17949/2008)

Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító jelzõbe-
rendezések 2008. évi átprogramozása – K. É. –
18489/2008)

Magyar Közút Kht. (téli üzemeltetéshez kapcsolódó
munkaerõ-kölcsönzés – K. É. – 19284/2008)

Magyar Posta Zrt. [IPH- (intregrált posta hálózat)
rendszer 5218 db munkahelybõl álló rendszer további
53 db munkahellyel történõ bõvítése – K. É. –
14926/2008]

Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal ál-
tal megrendelt kormányzati kommunikációs kampá-
nyokhoz kapcsolódó médiatervezési és -vásárlási fel-
adatok elvégzése – K. É. – 15656/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/18/176.05.01.03
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül a ma-
gyar nemzeti szélessávú stratégia (NSZS) akcióterv
szintû értékelése címû nyílt közbeszerzési eljáráshoz
– K. É. – 19263/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA010 – terve-
zési szerzõdés – 26. sz. fõút Miskolc északi elkerülõ út
– K. É. – 19316/2008)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (cochlearis imp-
lantátumok beszerzése – K. É. – 19341/2008)

Országos Mentõszolgálat (gyári készítményû gyógy-
szerek és infúziók beszerzése – K. É. – 19179/2008)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (személy-
gépjármûvek szállítása – K. É. – 15655/2008)

Pest Megyei Bíróság (ajándékutalványok beszerzése
– K. É. – 19499/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház [gyógyszerek (Jósa) – K. É. –
19489/2008]

Zala Megyei Kórház (radiológiai távleletezõ szolgál-
tatás – K. É. – 19243/2008)
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Zalaszentgrót Város Önkormányzata (zöldterületek
fenntartási munkáinak ellátása Zalaszentgrót város-
ban – K. É. – 14866/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Balatonszabadi Község Önkormányzata (hivatásfor-
galmú kerékpáros-közlekedés feltételeinek megterem-
tése Balatonszabadiban, kerékpárút-építés – K. É. –
15734/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest, 2007.
évi híd-, mûtárgy-felújítási munkák 1. csoport 1. rész-
feladat pótmunka – K. É. – 18995/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest XI. ker.,
Horogszegi határsor–Hosszúréti-patak feletti B-707 je-
lû közúti híd felújítási/átépítési munkái – K. É. –
19005/2008)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Corvin sétány
program területén lévõ Leonardo da Vinci utca 19., 21.,
25., 31., 37., 30., Práter utca 41., Bókay János utca 44.,
46. és Szigony utca 27. épületek bontása – K. É. –
15730/2008)

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(a Tamási Áron Általános Iskola és Két Tannyelvû
Nemzetiségi Gimnázium felújítása és átalakítása, vala-
mint a hozzá tartozó sportpálya építése – K. É. –
15161/2008)

Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség
(Betlehem óvoda építése, Öko ovi-vár kivitelezése
– K. É. – 15675/2008)

Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sá-
muel Kórház-Rendelõintézet építészeti átalakításainak
– II. ütem – kivitelezése – K. É. – 15535/2008)

Egg-Land Kft. (aerob fermentációs trágyakezelés és
trágyatárolás – K. É. – 15652/2008)

Fríz-Tej Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telep korsze-
rûsítéséhez kapcsolódó gépek beszerzése – K. É. –
15599/2008)

Gödöllõ Város Önkormányzata (erdõtelepítés – K. É. –
15658/2008)

Honvédelmi Minisztérium (LTO-lakóingatlan tulaj-
donjogának megszerzése, Gyõr – K. É. – 15678/2008)

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (Szekszárd, Bátai-fõcsatorna komplex vízrende-
zésének tervezése – K. É. – 19360/2008)

MÁV Zrt. (fémtermékek beszerzése és meghatáro-
zott telephelyekre kiszállítása pécsi, szegedi, szombat-
helyi régiós szállítással – K. É. – 15651/2008)

MÁV Zrt. (az infokommunikációs szolgáltatási szin-
tek modellezése a MÁV-csoport üzleti céljainak meg-
valósítása érdekében – K. É. – 19344/2008)

MNV Zrt. (kármentesítési monitoring üzemeltetése
– K. É. – 16381/2008)

Mórahalom Város Önkormányzata (Domaszék–Móra-
halom között az 55. számú fõút mellett kerékpárút
építése a 10+874–19+395 sz. km-szelvények között
– K. É. – 15764/2008)

Pankota-Kórógy Kft. (állattartó telepek korszerûsíté-
se, trágyakezelés – K. É. – 15654/2008)

Semmelweis Egyetem (tájékoztató a Semmelweis
Egyetem élelmezési osztályai részére, 12 hónapra szük-
séges sertés-, marhatõke-, baromfihús, felvágott, füs-
tölt áru, sonka, zsiradék, étolaj beszerzésérõl – K. É. –
19062/2008)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Székesfehérvár területén útfelújítások, járdaépítések,
gyalogos-átkelõhelyek terveinek elkészítése II. – K. É. –
15706/2008)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (fõzõ-
konyha építése – K. É. – 19181/2008)

Szob Város Önkormányzata (Szob–Zebegény kerék-
párút-építés – K. É. – 19500/2008)

Tiszaújváros Város Önkormányzata (közterületek re-
habilitációja: járdaépítések és -felújítások, parkolók
kialakítása, kerékpárutak építése ajánlatkérõ közterü-
letén – K. É. – 15677/2008)

Újszász Város Önkormányzata (Újszász város útháló-
zatához kapcsolódó közmûhálózat, elõre tervezett és
nem tervezett építési feladatok ellátása – K. É. –
19445/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Békés Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 120. számában, 2008. október 15-én K. É. –
16194/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 19392/2008)

Jászfényszaru Város Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 129. számában, 2008. november 5-én K. É. –
17233/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának visszavonása – K. É. – 19337/2008)

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. november 5-i, 129. szá-
mában K. É. – 17465/2008 számon megjelent egyszerû-
sített eljárás visszavonása – K. É. – 19376/2008)

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. szeptember 29-i, 113. számában
K. É. – 15473/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
visszavonása – K. É. – 19530/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Budajenõ Község Önkormányzata (Budajenõ község-
ben, meglévõ kiviteli tervek alapján tornaterem és öltö-
zõépület építése, kapcsolódó gépkocsiparkolók kialakí-
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tása, valamint a szükséges közmûvek bekötésének ter-
vezése és megvalósítása – K. É. – 15445/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII., Kartács u.
(Csata u.–Üteg u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 15776/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [III. ker., Zápor u.
(Bécsi út–Szomolnok u. között) (152 087 000 Ft)
– K. É. – 15777/2008]

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. I.
– K. É. – 18905/2008)

Magyar Közút Kht. Heves Megyei Területi Igazgató-
sága (hídfelújítás Heves megyében 2008. – K. É. –
18991/2008)

Magyar Posta Zrt. (ingatlan bérlete és adatátviteli
szolgáltatás nyújtása – K. É. – 15378/2008)

Pápa Város Önkormányzata (Pápa, Ötödik utca felújí-
tása I. ütem – K. É. – 18591/2008)

Siklósi Kórház Nonprofit Kft. (ZÁÉV, bontási mun-
kák – K. É. – 18160/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (felújítási mun-
kák: tetõfelújítás, elektromos fõvezeték, víz-, csa-
torna-, gázfõvezeték felújítása, melléképület bontása
– K. É. – 19408/2008)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 21. (hrsz. 36287.) sz. épület lebontása (1 db
épület) – K. É. – 16405/2008]

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 31 (hrsz. 36282.) sz. épület lebontása (1 db
épület) – K. É. – 16407/2008]

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 37 (hrsz. 36279.) sz. épület lebontása (1 db
épület) – K. É. – 16410/2008]

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Práter utca 41.
(hrsz. 36289.) sz. épület lebontása (1 db épület) – K. É. –
16411/2008]

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Szigony utca 27.
(hrsz. 36219.) sz. épület lebontása, 15 020 000 Ft,
Édes-N Bt. – K. É. – 16998/2008]

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 22. (hrsz. 36247.) épület lebontása, Sz-Bau
2000 Kft. – K. É. – 16999/2008]

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 30. (hrsz. 36251.) épület lebontása, Euro
Novo Kft. – K. É. – 17000/2008]

Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [LIGNUM Kft.
(különféle villamosenergia-hálózati faoszlop), ELMÛ
Nyrt. 2510 db, 49 730 500 Ft + áfa, ÉMÁSZ Nyrt.
3500 db, 69 651 200 Ft + áfa – K. É. – 16880/2008]

Budapesti Közlekedési Zrt. (nehézfém-kohászati
termékek szállítása, ALESTES Bt., 9351 kg/év,
44 960 114 Ft/3 év + áfa – K. É. – 17124/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (vörösréz munkavezeték
szállítása, ALESTES Bt., 7400 kg/év, 33 453 069 Ft/3év
+ áfa – K. É. – 17126/2008)

Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkor-
mányzata kezelésében lévõ közutak felújítása – K. É. –
19438/2008)

Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – keret-
megállapodás – K. É. – 18214/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [III. ker., Zápor u.
(Bécsi út–Szomolnok u. között) (3 139 500 Ft) – K. É. –
15154/2008]

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparo-
sított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kossá való felújítása (2007-II.), összesen 12 épület,
nettó 153 188 000 Ft, ÉPSZITEC Kft., Rávágy tér 10.
– K. É. – 14842/2008)

Magyar Államkincstár (telefonalközpont-karbantar-
tás I. – K. É. – 19288/2008)

Magyar Államkincstár (telefonalközpont-karbantar-
tása II. – K. É. – 19289/2008)

Magyar Államkincstár (telefonalközpont-karbantar-
tás III. – K. É. – 19290/2008)

Magyar Posta Zrt. (SAP-fejlesztési keretmegállapo-
dás postai SAP informatikai rendszerek fejlesztésére
– K. É. – 16382/2008)

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [NIP-fejlesztések és egyéb szolgáltatá-
sok (2006-0022) – Astron – K. É. – 19464/2008]

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [NIP-fejlesztések és egyéb szolgálta-
tások (2006-0022) DataLogic – K. É. – 19465/2008]

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [NIP-fejlesztések és egyéb szolgáltatá-
sok (2006-0022) – ODD – K. É. – 19466/2008]

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [NIP fejlesztések és egyéb szolgáltatá-
sok (2006-0022) – AREVA – K. É. – 19467/2008]

MNV Zrt. (az ÁPV Zrt. ingatlan portfóliójának a ke-
zelése, jelenleg 109 db ingatlan – K. É. – 17127/2008)

MNV Zrt. (ügyviteli informatikai rendszer vásárlá-
sára, bevezetésére, üzemeltetésére és teljes körû sup-
porttevékenységének ellátása – K. É. – 19283/2008)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tarján
projektkoordinátor – K. É. – 18886/2008)

Szegedi Fegyház és Börtön (mosodai szolgáltatás, hi-
giénikus mosás 1000 kg/év, nem higiénikus mosás
110 000 kg/év – K. É. – 16012/2008)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(GVOP 4.3.1. pályázat: Székesfehérvár – a térség
e-önkormányzata projekt megvalósítása – K. É. –
17027/2008)
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(GVOP 4.3.2. pályázatra – Székesfehérvár önkor-
mányzata másodlagos adatvagyonának hasznosítása
projekt megvalósítása – K. É. – 17029/2008)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium [nyomdai szol-
gáltatás igénybevétele: az SZMM idõsügyi titkársága
által megrendezendõ idõsbarát önkormányzati konfe-
rencia szervezéséhez meghívók és oklevelek készítése
(48 828 Ft) – K. É. – 15415/2008]

Városgondozási Zrt. [üzemanyag-vásárlás, gázolaj és
benzin (29 253 402 Ft + áfa) – K. É. – 15408/2008]

Zala Megyei Kórház (haemodinamikai laboratórium
egyszer használatos anyagainak beszerzése 45 termék-
csoportban, 441 755 400 Ft – K. É. – 16935/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (a Keleti
Károly Közgazdasági Szakközépiskola informatikai
fejlesztése támogatói keretbõl – K. É. – 19140/2008)

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Dalkia Energia Energetikai Szolgál-
tató Zrt. kérelme a Jászberényi Egészségügyi Vagyon-
kezelõ Kft. ellen – ügyiratszám: D.429/12/2008.)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (OHL ZS a.s. kérelme a BKV Zrt. ellen
– ügyiratszám: D.442/12/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Inter-Computer-Informatika Számítás-
technikai és Kereskedelmi Zrt. kérelme a Magyar Pos-
ta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ ellen
– ügyiratszám: D.444/21/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (HBF Építõipari Kft. kérelme a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ellen – ügyirat-
szám: D.446/17/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Somogyi és Társa Építõ és Szolgáltató
Kft. kérelme Dévaványa Város Önkormányzata ellen
– ügyiratszám: D.449/9/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
a MOL Földgázszállító Zrt. ellen – ügyiratszám:
D.452/11/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék által kezdeménye-
zett eljárás Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.458/4/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (SWIETELSKY Magyarország Kft. ké-
relme Baja Város Önkormányzata ellen – ügyirat-
szám: D.460/9-I/2008.)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Köztech Zrt. kérelme a Budapest Fõvá-
ros XIII. Kerületi Önkormányzat ellen – ügyiratszám:
D.463/17/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (UTIBER Kft. kérelme Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata ellen – ügyiratszám:
D.464/28/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék által kezdeménye-
zett eljárás Bátaszék Város Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatala ellen – ügyiratszám: D.470/6/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Szenzor Számítóközpont Kft. kérelme a
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. ellen – ügyiratszám: D.477/11/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék által kezdeménye-
zett eljárás a szennai önkormányzat ellen – ügyirat-
szám: D.488/6/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék által kezdeménye-
zett eljárás Nagybajom Város Önkormányzata ellen
– ügyiratszám: D.503/5/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Euro Projekt Kft. kérelme Siklós Város
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.388/13-I/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (PANNON GSM Távközlési Zrt. kérelme
a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség ellen – ügy-
iratszám: D.402/17/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. kérelme a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
ellen – ügyiratszám: D.409/25- I/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Egertej Tejipari Kft. kérelme a Mic-
kolc-Holding Vagyonkezelõ Zrt. ellen – ügyiratszám:
D.431/19-I/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (STRABAG-MML Kft. kérelme a Róna
Ker-Tész Kft. ellen – ügyiratszám: D.420/16/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 140. számának (2008. december 1.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a deb-
receni 2-es villamos vonala fejlesztésének mérnöki fel-
ügyelete – K. É. – 19347/2008)

Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (nyomdai
szolgáltatás – K. É. – 18549/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (EM-251 propedeutikai komplett munkahe-
lyek beszerzése – K. É. – 18955/2008)

Honvédelmi Minisztérium (gépjármûjavítás eseti
igény szerint – K. É. – 19091/2008)

Kadarkút Város Önkormányzata (Kadarkút város tele-
pülési szilárd kommunális hulladéka, Kadarkút város
és Visnye község települési folyékony hulladékának be-
gyûjtése és lerakótelepre történõ szállítása – K. É. –
18996/2008)

Magyar Államkincstár (Békéscsaba, Dózsa György
u. 1–3. szám alatti irodaépület felújítási, beruházási
munkái – K. É. – 18486/2008)

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (gépjármû-
flotta – K. É. – 19411/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (keretmegállapo-
dások értékelési feladatok ellátására – K. É. –
19312/2008)

Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház
(4377/Kecskemét/06 labordiagnosztikumok – K. É. –
19406/2008)

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon (élelmiszer
beszerzése 2009. – K. É. – 18838/2008)

Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem épüle-
teivel kapcsolatos tervezésekre keretmegállapodás mó-
dosítása – K. É. – 18915/2008)

Vám- és Pénzügyõri Iskola (2009. évi élelmiszer-alap-
anyag beszerzése – K. É. – 19414/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (gyógyszerek és infúziók be-
szerzése – K. É. – 19250/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

BKV Zrt. (csuklós autóbuszok beszerzése – K. É. –
17863/2008)

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (hálózati anyagok
beszerzése – K. É. – 18756/2008)

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (mûanyag csövek és
idomok beszerzése – K. É. – 18870/2008)

Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (10 db városi csuk-
lós autóbusz beszerzése – K. É. – 19362/2008)

Részvételi felhívás

Füzesabony Város Önkormányzata (számlavezetés és
folyószámlahitel-folyósítás – K. É. – 18846/2008)

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt.
(élelmiszer-beszerzés – K. É. – 19052/2008)

Móra Ferenc Múzeum (ajánlatkérõ raktárépületének
költöztetése – K. É. – 18924/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

MÁV Zrt. (menetidõ-számító szoftver fejlesztése
– K. É. – 18969/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban

Agria Volán Közlekedési Rt. (1 db + 1500% új ala-
csony padlós elõvárosi szóló és 1 db + 1500% új hely-
közi szóló autóbusz beszerzése – K. É. – 19437/2008)

Elõminõsítési rendszer – egyes ágazatokban

BKV Zrt. (nyomdaipari tevékenység utastájékozta-
tás végzéséhez – K. É. – 18885/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (tervezési szol-
gáltatás beszerzése – K. É. – 19442/2008)

BALATON-KER-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermék
Értékesítõ Szövetkezet (gép- és eszközbeszerzés – K. É. –
18115/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata [M3 autópálya
(3. sz. fõforgalmi út) bevezetõ szakasza mellett a XIV.
és XV. kerület lakóterületeinek zaj elleni védelme címû
projekt lebonyolítói (projektmenedzseri) feladatainak
ellátása – K. É. – 18669/2008]

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõpolgármesteri
Hivatal adóügyosztályán mûködõ helyi adók infor-
mációs rendszerének 2009. évi üzemeltetése – K. É. –
18719/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata [Budapest, 2008.
évi útfelújítások tervezési és kivitelezési munkái 7. sz.
részfeladatába tartozó XXII. ker., Nagytétényi út
(Campona–Növény utca közötti szakasz) útfelújításá-
nak kiegészítõ építési beruházása – K. É. – 19098/2008]
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Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormány-
zata [HPV-vakcina beszerzése (EU-s) – K. É. –
18483/2008]

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (x86
kompatibilis munkaállomások, notebookok, TFT-meg-
jelenítõk szállítása – K. É. – 19084/2008)

Magyar Államkincstár (mûemlék épület pirogránit
pártafala homlokzati rekonstrukciójának lebonyolí-
tása – K. É. – 19255/2008)

Magyar Közút Kht. [vezetõi információs és tervezési
rendszerek továbbfejlesztése, a VIR- és a tervezõrend-
szer integrációja (EU) – K. É. – 17942/2008]

Magyar Közút Kht. [közúti forgalomirányító jelzõbe-
rendezések 2008. évi átprogramozása (EU) – K. É. –
18481/2008]

Magyar Közút Kht. (minõségvizsgálati laboratóriumi
mûszerek tartós bérlete 2008. – K. É. – 18584/2008)

MNV Zrt. (könyvvizsgáló beszerzése – K. É. –
18250/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018/176-01-01
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül szol-
gáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatására, e-kormányzati megoldások kifejlesztése
a KAP-adminisztrációban – K. É. – 19247/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ETCS GSM-R
rendszer összehangolása – K. É. – 18934/2008)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (szívbillentyû-
beszerzés 2008–2009. – K. É. – 19256/2008)

Pécsi Tudományegyetem (elektroanatómiai katéterek
és fogyóanyagok beszerzése – K. É. – 14177/2008)

Pécsi Tudományegyetem (épülettakarítási szolgálta-
tások – K. É. – 18760/2008)

Semmelweis Egyetem (tájékoztató a Semmelweis
Egyetem élelmezési osztályai részére 12 hónapra szük-
séges sertés-, marhatõke-, baromfihús, felvágott, füs-
tölt áru, sonka, zsiradék, étolaj beszerzésérõl – K. É. –
19060/2008)

Siófok Város Önkormányzata (hosszú lejáratú hitel
felvétele 2008. – K. É. – 18003/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház [gázok (Jósa) – K. É. –
19299/2008]

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(elöntési veszélytérkép készítése metodikájának kidol-
gozása – K. É. – 19082/2008)

Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intéz-
ménye (az intézmény éves élelmiszeralapanyag-szük-
ségletét biztosító különféle élelmiszertermékek beszer-
zése – K. É. – 18251/2008)

Módosítás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Konfe-
rencia- és Koncertközpont kivitelezése tárgyú közbe-

szerzési eljárás hirdetményének módosítása – K. É. –
19045/2008)

Visszavonás

Magyar Posta Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz K. É. – 15508/2008 számon feladott ajánlati fel-
hívás egyes ágazatokban visszavonása – K. É. –
18964/2008)

Helyesbítés

Magyar Televízió Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. október 17-én, K. É. – 16826/2008
számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
18743/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (az
Európai Unió Hivatalos lapjához 2008. október 31-én,
K. É. – 17187/2008 számon megküldött ajánlati felhí-
vás helyesbítése – K. É. – 18769/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Honvédelmi Minisztérium (húgyszervi kõzúzó szol-
gáltatás beszerzése – K. É. – 17262/2008)

Magyar Nemzeti Bank (vezetõi, személyes és szerve-
zeti készségfejlesztõ programok elõkészítése és lebo-
nyolítása – K. É. – 19134/2008)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (mosási,
vegytisztítási, vasalási, szükség esetén javítási szolgál-
tatások végzése az ajánlatkérõ részére – K. É. –
19131/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Budapesti Fegyház és Börtön (mosodai szolgáltatások
– K. É. – 19373/2008)

Csorna Város Önkormányzata (biztosítási szerzõdés
megkötése – K. É. – 18778/2008)

DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft. (bútorbeszerzés a DDRFÜ
számára – K. É. – 19353/2008)

Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvé-
delmi és Energia Információs Ügynökség Kht. (számítás-
technikai berendezés beszerzése – K. É. – 18941/2008)

Fáy András Mezõgazdasági, Közgazdasági Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium (mezõgazdasági gépek
beszerzése – K. É. – 18755/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (egyszer
használatos steril mûtéti izolálás beszerzése – K. É. –
19127/2008)

2008/49. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8783



Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(radiológiai diagnosztikai egység digitális technikára
történõ átállítása – K. É. – 18909/2008)

HM Térképészeti Kht. (ajánlatkérõ alkalmazottai ré-
szére utalványok beszerzése – K. É. – 19088/2008)

Honvédelmi Minisztérium (orvosi munkaruházat be-
szerzése – K. É. – 19144/2008)

Honvédelmi Minisztérium (színes televíziókészülékek
beszerzése – K. É. – 19412/2008)

Nagykõrös Város Önkormányzata (hitelszerzõdés ön-
kormányzati fejlesztésekhez – K. É. – 19020/2008)

Nyugat-magyarországi Egyetem (9700 Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4. szám alatti természettudományi
vizsgálólaboratórium, nagyteljesítményû számítógép
klaszter és mechatronikai laboratórium kialakításához
kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vo-
natkozó tervezési szerzõdés – K. É. – 19080/2008)

Simontornya Város Önkormányzata (óvodák és isko-
lák felújítása vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
19572/2008)

Ajánlati felhívás

Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata (útfelújítás – K. É. – 19475/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (EM-266 elektromos ellátó rendszer korsze-
rûsítése – építési beruházás: I. telepi 11 kV-os fõelosztó
berendezés korszerûsítése és 11 kV-os kábel fektetése
– K. É. – 19228/2008)

Egyesített Szociális Intézmény (különféle élelmiszerek
beszerzése és szállítása – K. É. – 19322/2008)

Felgyõ Község Önkormányzata (45119 j. külterületi út
szélesítése és burkolattal történõ ellátása – K. É. –
18787/2008)

Kunágota Község Önkormányzata (Kunágota–Almás-
kamarás–Nagykamarás szennyvízelvezetése és szenny-
víztisztítása II. ütem projekthez kapcsolódó tervezõi
tevékenység ellátása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 19561/2008)

Magyar Közút Kht. (meteorológiai adatszolgáltatás
– K. É. – 19448/2008)

Nemzeti Hírközlési Hatóság (a Nemzeti Hírközlési
Hatóság részére belföldi sajtótermékek beszerzése, ex-
pediálása és szállítása – K. É. – 19364/2008)

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata (ajánlatkérõ
belterületi úthálózatának komplex felújítása és bõví-
tése – K. É. – 19197/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Jászberény, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan felújí-
tásához tervezõ kiválasztása – K. É. – 19434/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (megfúró-
bilincsek szállítása – K. É. – 18982/2008)

MÁV Zrt. (pályavasúti telephelyek vagyonvédelmi
rendszerének tervezése, kiépítése – K. É. – 19492/2008)

Részvételi felhívás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a polgár-
mesteri hivatal épületeinek takarítása – K. É. –
19041/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

GALLUS-Bársonyos Kft. (mezõgazdasági gép beszer-
zése – K. É. – 19662/2008)

Hidráns Kft. (EMVA-gépbeszerzés – K. É. –
19161/2008)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (dohányvizsgáló
laboratórium és dohányvizsgáló berendezés – K. É. –
19596/2008)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Székesfehérvár, Maroshegy 6899/90. hrsz.-ú ingatla-
non sportpálya tervezése és építése elõfinanszírozással
– K. É. – 19593/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
[nagyságrendileg 3500 baromfi (génbank), valamint az
idõszakosan jelentkezõ kis létszámú kísérleti állomány
teljes körû gondozása, ellátása, valamint kísérletek
személyi feltételrendszerének biztosítása – K. É. –
15703/2008]

Bányavagyon-hasznosító Kht. (meddõ szénhidrogén-
kutak felszámolása II. ütem – K. É. – 19557/2008)

BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (étkezési
utalványok beszerzése a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem részére – K. É. – 15622/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Városligeti Mû-
jégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciója köz-
beszerzéseihez független hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadó kiválasztása – K. É. – 19340/2008)

CSEPP TV Kft. (a Csepel Újság nyomdai elõkészítési
feladatainak ellátása, nyomdai elõállítása, hetenkénti
megjelentetése és terjesztése 2009–2010. – K. É. –
19490/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (összesen
13760,22 m2 takarítandó alapterületen a berendezési és
felszerelési tárgyakra is kiterjedõ, teljes körû takarítá-
si feladatok ellátása – K. É. – 19566/2008)
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Honvédelmi Minisztérium (papír irodaszerek és
egyéb áruk beszerzése – K. É. – 19167/2008)

Honvédelmi Minisztérium [mosatás: textiltisztítás,
vegytisztítás, javítás, egyéb szolgáltatások (sátortisztí-
tás, -javítás, -impregnálás, ágybetétmosás, sterilezés
stb.) – K. É. – 19518/2008]

Magyar Közút Kht. (minõségvizsgálati laboratóriumi
mûszerek tartós bérlete 2008. – K. É. – 18587/2008)

Országos Mentõszolgálat (orvosi gázok szállítása bé-
relt palackokban – K. É. – 19286/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (23/OVSZ/2008. vérvé-
teli rázómérleg – K. É. – 19658/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata [ok-
tatási-nevelési intézmények komplex fizikai akadály-
mentesítése (Aranyhíd Nevelési Oktatási Intézmény,
Egyesített Bölcsõdei Intézmény és Százszorszép Bölcsõ-
de) – K. É. – 15670/2008]

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (épü-
letfelújítások mûszaki ellenõri feladatainak ellátása
– K. É. – 15671/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága (Szombathely, irodatakarítás
– K. É. – 19485/2008)

Apátfalva Község Önkormányzata (belterületi út bur-
kolatfelújítása és új út építése Apátfalván – K. É. –
15209/2008)

Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzata [út-
burkolati aszfaltszõnyegezés (Bessenyei u., Gergely Gy.
u., Botond u., Frangepán u., Tahi u., Babér u., Kassák
L. u., Angyalföldi u., Balzac u., Radnóti M. u., Pozsonyi
út, Újpesti (felsõ) rakpart, Klapka u., Gidófalvy u., Aba
u., Taksony u., Rákospalotai út – K. É. – 15021/2008]

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületben útburkolat-felújítás IV. – K. É. –
19519/2008)

DERÉK-PATAKI Mezõgazdasági Zrt. (a pataki
szarvasmarhatelep korszerûsítésének gépbeszerzése
– K. É. – 19615/2008)

Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (akadály-
mentesítések megvalósításának támogatása a Duna–
Mecsek Alapítvány által érintett települések területén
tárgyú projektben a támogatás közvetítõi és projekt-
menedzsment-szakértõi feladatok ellátása – K. É. –
19644/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(a Vámház körúti vásárcsarnokban gázkazánház re-
konstrukciója – K. É. – 10781/2008)

HUNLAND GÉP Kft. (EMVA állattartó telep korsze-
rûsítéséhez kapcsolódó építések – K. É. – 19156/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (kibõví-
tett tanúsítvánnyal rendelkezõ ügyirat-kezelési és ügy-
követési rendszer bevezetése – K. É. – 19494/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [bizto-
sítási szolgáltatások megrendelése (SG-404) – K. É. –
19539/2008]

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (játszóte-
rek fejlesztése 2008. – K. É. – 18745/2008)

MNV Zrt. (központosított közbeszerzési keretmegál-
lapodásos eljárás lefolytatása, 5 db Oracle DB EE Li-
cense beszerzés – K. É. – 18459/2008)

MNV Zrt. (központosított közbeszerzési keretmegál-
lapodásos eljárás lefolytatása az MNV Zrt. elavult hor-
dozható személyi számítógépeinek lecserélésére, 30 db,
DELL Inspiron 1525 notebook beszerzése – K. É. –
18463/2008)

MNV Zrt. (központosított közbeszerzési keretmegál-
lapodásos eljárás lefolytatása, az MNV Zrt. részére há-
lózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése, Cisco Cat6509E hálózati ak-
tív eszköz beszerzése – K. É. – 18465/2008)

MNV Zrt. (központosított közbeszerzési keretmegál-
lapodásos eljárás lefolytatása az MNV Zrt. nyomtató-
eszközparkjának felmérésére és tanulmány készítése
üzemeltetésük optimalizálására, 80 db, szervizmérnöki
konzultáció – K. É. – 18488/2008)

Nemesszalóki Mezõgazdasági Állattenyésztési, Nö-
vénytermesztési, Termelõ és Szolgáltató Zrt. (a nemessza-
lóki és pápasalamoni állattartó telepen trágyatárolás-
sal, -kezeléssel és -kijuttatással kapcsolatos beruházás
– K. É. – 15077/2008)

Országos Szlovák Önkormányzat (a Szarvasi Szlovák
Általános Iskola, Óvoda és Diákotthonban folyó közét-
keztetés biztosítása 2008. október–2009. szeptember
között – K. É. – 14927/2008)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (ZTIC, bobpá-
lyaépítés – K. É. – 17524/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszi-
chiátriai Szakkórháza Nagykálló 1000 adagos konyhá-
ja felújítása során mûszaki szükségszerûségbõl elen-
gedhetetlen pótmunkák elvégzése – K. É. – 19339/2008)

Szalántai Zrt. (sertéstelepek hígtrágya-kezelése a Sza-
lántai Zrt.-nél – K. É. – 19504/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

9400 Sopron, Kodály tér 2. társasház (vállalkozói szer-
zõdés keretében elvégzendõ energiatakarékos építõipa-
ri felújítási munkák – K. É. – 19677/2008)

Ady Lakásfenntartó Szövetkezet (vállalkozási szerzõ-
dés keretében elvégzendõ energiatakarékos építõipari
felújítási munkák – K. É. – 19679/2008)
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Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (a Közbe-
szerzési Értesítõ 126. számában, 2008. október 29-én
K. É. – 16828/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
19692/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. kezelésében lévõ üres lakásbérlemé-
nyek karbantartása, felújítása eseti megbízás alapján
– K. É. – 19523/2008)

Gyõr, Barátságpark Lakásszövetkezet (vállalkozási
szerzõdés keretében elvégzendõ energiatakarékos épí-
tõipari felújítási munkák – K. É. – 19678/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (integ-
rált gazdaságirányítási rendszer – tájékoztató az eljá-
rás visszavonásáról – K. É. – 19618/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, Szeged, Bocskai
út 14. szám alatti A, B, C jelû épületek komplex energe-
tikai javítását biztosító felújítása – K. É. – 19568/2008)

Állami Autópálya-kezelõ Zrt. (vízelvezetõ rendszerek,
rézsûk, padkák fenntartása/2008. – módosítás – K. É. –
19514/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (a BKSZT-beruhá-
zás keretében megvalósuló folyókeresztezések – K. É. –
19619/2008)

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (karácsonyi dísz-
világítás tárgyában 2008. november 10-én létrejött és
2008. november 18-án módosított szerzõdésmódosítá-
sáról szóló tájékoztató – K. É. – 19673/2008)

Bugyi Nagyközség Önkormányzata (központi orvosi
ügyelet ellátása 5111 fõ – Delta Országos Katasztrófa-
csoport – K. É. – 15525/2008)

Hatvan Város Önkormányzata (egyes önkormányzati
kezelésû közutak, járdák és gyalogátkelõ-útkapcsola-
tok felújítása és megépítése – K. É. – 18660/2008)

Készenléti Rendõrség (az ORFK OKI dunakeszi ob-
jektumának és az ORFK RSZKK egyes objektumainak
õrzés-védelmének módosítása – K. É. – 19237/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (számla-
vezetés – K. É. – 18561/2008)

Magyar Közút Kht. (közlekedésbiztonsági beavatko-
zások 2008. – K. É. – 18916/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Gödöllõ nyugati
2 elkerülõ út I. ütem az M3-as autópálya és a 3-as sz.
fõút közötti szakasz kiviteli terveinek felülvizsgálata
– K. É. – 19115/2008)

Ózd Város Önkormányzata (Almási Balogh Pál Kór-
ház Szakrendelõje rekonstrukciójának befejezése a
szakrendelõ folyamatos mûködése mellett – K. É. –
19639/2008)

Pannon Egyetem (Pannon Egyetem A épületének fel-
újítása, összesen 521 m2 – K. É. – 19874/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatási feladatok
ellátása – K. É. – 16353/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XV. kerületi útfelújítások – K. É. – 19616/2008)

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XV. kerületi útépítések – K. É. – 19626/2008)

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. Ker. Önkormányzat által fenntartott 67 in-
tézmény beltéri világításának korszerûsítése – K. É. –
19522/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (mûanyag termékek szál-
lítása – K. É. – 16649/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (mûanyag villanyszerelési
anyagok szállítása – K. É. – 16650/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (ipari gáz szállítása
– K. É. – 16651/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006.
évi panelprogram keretében 10 db ip. lakóépület felújí-
tása, 2, 3, 4 részek – K. É. – 19184/2008)

Igazságügyi Hivatal (munkaszolgálatos kárpótlási
igények kezelése – K. É. – 18875/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparo-
sított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kos felújítása (2007-III.), összesen 11 épület: 4 lakás
(panel szerkezetû) kb. 310 m2 homlokzat hõszigetelése,
kb. 166 m2 zárófödém hõszigetelése, nettó 2 360 823 Ft
(ViaBuilder Kft.) (Vacsi köz 20.) – K. É. – 15846/2008]

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparo-
sított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kos felújítása (2007-II.), 12 épület, Kecskemét, Lánchíd
u. 1/B – K. É. – 16005/2008]

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparo-
sított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kos felújítása összesen 11 épület, nettó 95 787 000Ft
(TETÕ-PLUSZ Kft.), 259 m2 tetõ hõ- és vízszigetelése
Kecskemét, Mátis Kálmán u. 2. – K. É. – 16007/2008]

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [Kecs-
kemét, Dobó krt. 3., 5., 7., 9., 11., iparosított technoló-
giával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása,
160 db lakás (29 925 000 Ft) – K. É. – 17384/2008]

Magyar Posta Zrt. (225 720 tömb és 43 030 000 db
pénzforgalmi nyomtatvány, valamint belsõ technikai
nyomtatványok, melyek OCR- és vonalkódadatokkal
megszemélyesítettek – K. É. – 14997/2008)

Magyar Posta Zrt. (hitelesített elektronikus levélmér-
legek – K. É. – 16053/2008)
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Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. új bérelt köz-
pontjának kialakításában szakértõi tanácsadás mér-
nökfelügyelet-biztosítás tárgyában kötött szerzõdésrõl
– K. É. – 19251/2008)

MÁV Zrt. (hagyományos dízelmotoros vontatójármû-
vek motorolaj-beszerzése, 300 000 kg/év 112 500 000 Ft
– K. É. – 14671/2008)

Neumann János Középiskola és Kollégium (a Neu-
mann Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Cent-
rum épülete bõvítési munkáinak kivitelezése – K. É. –
17175/2008)

Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.
(konténerszállító célgép, billenõplatós célgép – K. É. –
19388/2008)

Pannon Egyetem (Pannon Egyetem A épülete felújí-
tása, összesen 521 m2 – K. É. – 14675/2008)

Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem részé-
re 24 havi gyógyszerkészítmények beszerzése – K. É. –
19254/2008)

Százhalombatta Város Önkormányzata (24 órás ügye-
let ellátása Százhalombattán – K. É. – 19482/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (Tapolca, nyílászáró cseréje és homlokzat
szigetelése – K. É. – 19233/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális
Parancsnoksága (Letenye, autópálya-határátkelõhely
õrzés-védelme – K. É. – 19176/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém közigazgatási határán belül fekvõ többfunkciós lé-
tesítményben határozott idõtartamú szolgáltatás be-
szerzése – K. É. – 19106/2008)
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A Cégközlöny 48. számában (2008. november 27.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004531/9. 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) Junior Project Partner Szö-
vetkezet végelszámolás alatt (1092 Budapest, Ráday
utca 43–45. félemelet 1.; cégjegyzékszáma: 01 02 053782;
adószáma: 12381678-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Junior Project Partner Szövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
1092 Budapest, Ráday u. 43–45. félemelet 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-004242/6. 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) TEXTIL-CO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Közkereseti Társaság végelszámolás alatt (1076

Budapest, Dózsa Gy. út 10. 2. em. 20., telephely: 1076 Bp.,
Garay u. 45.; cégjegyzékszáma: 01 03 023811; adószáma:
20647715-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEXTIL-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADÓ Kft, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-005105/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KRISZTIÁN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1105
Budapest, Dér u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 06 119220;
adószáma: 28290434-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.



A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-005235/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GIALLO Textilipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1026 Buda-
pest, Tövis u. 46.; cégjegyzékszáma: 01 06 219302; adó-
száma: 28410735-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-004588/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REMY ART GALERIA Oktatói
Betéti Társaság (1125 Budapest, Csipke u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 310636; adószáma: 28423658-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
8253 Révfülöp, Hajnal u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-005604/6. 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) RETIMIL Takarító Betéti Tár-
saság végelszámolás alatt (1112 Budapest, Menyecske
utca 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 412012; adószáma:
28558372-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERLIMITED Gyártó Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság
RETIMIL Takarító Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Lehel u. 56. fszt. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADÓ Kft, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005485/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VARGA és TÁRSA Felvonósze-
relõ, Szolgáltató, Építõipari Termelõ Betéti Társaság
(1112 Budapest, Kérõ u. 10. VI. 36.; cégjegyzékszáma:
01 06 510702; adószáma: 29052006-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-007081/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Marti és Társa Tervezõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1125 Budapest, Galgóczy
u. 9–11. C/8.; cégjegyzékszáma: 01 06 710492; adószáma:
29116939-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-005233/5. 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) SEBASTIAN’S Nyelvoktató és
Fordító Betéti Társaság végelszámolás alatt (1112 Bu-
dapest, Brassó utca 51. C ép.; cégjegyzékszáma:
01 06 718118; adószáma: 20178457-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SEBASTIAN ’S Nyelvoktató és Fordító 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.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-001981/7. 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) HA-KO Csemege Kereskedelmi
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1171 Budapest, Ár-
kádos utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 726998; adószáma:
28640107-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004996/6. 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) EUROIUS Tanácsadó és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1155 Buda-
pest, Rákos út 243.; cégjegyzékszáma: 01 06 733220; adó-
száma: 20694047-3-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EUROIUS Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 9. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Buda-
pest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003319/5. 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) HAJ-CSI SECUR Örzõ-vé-
dõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1224
Budapest, XV. u. 93.; cégjegyzékszáma: 01 06 734471;
adószáma: 20726823-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
27.Fpk.01-08-003702/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Olasz Fasori Patika Gyógyszer-
kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1026 Bu-
dapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43.; cégjegyzékszáma:
01 06 738631; adószáma: 20924612-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Olasz Fasori Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005760/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BERKECZ Számítástechnikai
Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1066 Budapest, Teréz krt. 38. 4. em. 424.; cégjegyzék-
száma: 01 06 744291; adószáma: 20958651-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BERKECZ Gépjármûjavító, Szolgáltató és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
BERKECZ Ingatlanfejlesztõ, Szolgáltató és Kereske-

delmi Betéti Társaság
BERKECZ Számítástechnikai Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2339 Majosháza, Zrínyi sétány 158.
1158 Budapest, Pataki István u. 25.
Fióktelepe(i):
8171 Balatonvilágos, Vörösmarty utca 7.
8600 Siófok, József Attila utca 4.
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
10.Fpk.01-08-002966/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXILE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1221 Buda-
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pest, Gyepsor utca 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 745278;
adószáma: 28692506-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXILE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Medve u. 24.
1221 Budapest, Gyepsor u. 1.
9082 Nyúl, Szabadság u. 19.
Nem bejegyzett székhelye(i):
9082 Nyúl, Szabadság u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-004705/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIZES 8-AS Szerelõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (1083 Budapest, Dobozi utca 27.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 747735; adószáma: 20592110-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-002892/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RAJTFA Fa és Fatermékeket Ér-
tékesítõ Kereskedelmi Betéti Társaság (1184 Buda-
pest, Mikszáth Kálmán u 2/B 2. lház. 1. em. 5., fióktelep:
8254 Kõvágóörs, Kisecser u. 15.; cégjegyzékszáma:
01 06 749252; adószáma: 21356430-1-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-004663/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RYAN 2002 Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1033
Budapest, Kaszásdûlõ u. 5. 6. em. 57.; cégjegyzékszáma:
01 06 750145; adószáma: 21381140-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003540/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZI-TAP Lakásfelújító,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1174 Budapest, Kiss
János u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 06 757274; adószáma:
21576054-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZI-TAP Lakásfelújító, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-006483/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RISHVARTS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1036 Budapest, Lajos u. 48–66.; cégjegyzékszáma:
01 06 760248; adószáma: 20920917-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
D & D Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
RISHVARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 33.
1182 Budapest, Kevevári utca 9.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-005049/5. 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) DU – MASHIN Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (cég-
jegyzékszáma: 01 06 765709) 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
19.Fpk.01-08-006321/6. 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) RILT Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1082 Buda-
pest, Vajdahunyad u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 766282;
adószáma: 21561373-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RILT Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 5. 7. em. 47.
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
13.Fpk.01-08-001965/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HORNIMPEX AUTÓ Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1107 Budapest,
Fertõ u. 7/B; cégjegyzékszáma: 01 06 767539; adószáma:
22123288-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
Levelezési cím: 1507 Bp., Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-002463/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PAULAK Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1133 Budapest, Kárpát u. 7/B 3. em. 12/A; cégjegy-
zékszáma: 01 06 770071; adószáma: 22185930-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-001582/9. 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) LILLA-KER Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1202 Budapest, Tátra
tér 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 770228; adószáma:
22190288-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
13.Fpk.01-07-001494/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FONAY ÉS TÁRSA 2002 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1193 Budapest,
Bocskai utca 33.; cégjegyzékszáma: 01 06 771214; adó-
száma: 21353004-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 5352.
6800 Hódmezõvásárhely, Damjanich u. 79.
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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.01-08-003813/7. 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) STANEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1025 Budapest, Felsõ-Zöldmáli
út 61–65. A lház. 2. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 779859; adószáma: 26052320-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HIMOTO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Pipacs u. 4.
2800 Tatabánya, Elõd vezér út 17. A ép.
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.01-08-001907/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÓTH Építõ, Szerelõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1044 Budapest, Vas Gereben u. 17.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 061263; adószáma: 10225008-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tóth Építõ és Szerelõ Kft.
TÓTH Építõ és Szerelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
TÓTH Építõ, Szerelõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
TÓTH Építõ, Szerelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
Budapest, Radványi u. 36.
1131 Budapest, József A. tér 4.
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
27.Fpk.01-08-000065/13. 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) GELKA Thököly Úti Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1161 Budapest, Sándor u. 17., telephelyei: 1074 Buda-
pest, Izabella u. 12., 1076 Budapest, Thököly út 40.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 068890; adószáma: 10389553-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GELKA Thököly Úti Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1076 Budapest, Thököly út 23.
1076 Budapest, Thököly út 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-005098/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kimon International Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1112 Budapest, Brassó u. 89.; cégjegyzékszáma:
01 09 166000; adószáma: 10760626-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003519/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIRGIN NAPHTA Kereskedel-
mi Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 4–6., korábbi
székhely: 1194 Budapest, Csíky u. 35.; cégjegyzékszáma:
01 09 261867; adószáma: 10815616-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 71/B II/6.
1194 Budapest, Udvarhely u. 49.
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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
10.Fpk.01-05-005936/35. 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) ZAKARIÁS Ipari, Kereskedelmi,
Szolgáltató Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1133 Budapest, Váci út 86/A 7. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 266297; adószáma: 10867723-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZAKARIÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Befek-

tetési és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Reitter F. u. 94/A
1135 Budapest, Szent László út 25.
1064 Budapest, Rózsa u. 44. fszt. 4/A
1103 Budapest, Gergely utca 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004940/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RIKA Építõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1038 Budapest,
Zsirai Miklós u. 13. IX. em. 27.; cégjegyzékszáma:
01 09 268397; adószáma: 10895931-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
RIKA Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
Postacím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004120/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZIFEI Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1081 Budapest, Köztársaság
tér 18. 8. em. 63.; cégjegyzékszáma: 01 09 362380; adó-
száma: 10946491-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Tomori köz 5. III/4.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.
1101 Budapest, Szalonka köz 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-004709/5. 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) DAL & MAN Kereskedelmi és Vál-
lalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1024 Budapest, Keleti Károly u. 4. 3. em. 11.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 363422; adószáma: 10955602-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-005249/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOFO Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1188 Budapest, Nagykõrösi út 41. B ép.; cégjegyzék-
száma: 01 09 364226; adószáma: 10965450-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOFO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1047 Budapest, Bródy Imre u. 4. IV. em. 2.
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1196 Budapest, Zalaegerszegi út 135.
1075 Budapest, Wesselényi u. 40. I/1.
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.01-08-003958/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DRIEM Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1131 Buda-
pest, Reitter Ferenc utca 156. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 463993; adószáma: 12082207-1-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DRIEM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Béke u. 114. V/3.
1135 Budapest, Tahi u. 58. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-003389/7. 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) CENTRÁL TOP 2002 Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1182 Bu-
dapest, Kandó tér 13/A; cégjegyzékszáma: 01 09 565277;
adószáma: 12209251-1-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Eurospot 2000 Shop Network Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Bója u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-002156/9. 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) W. G. H. Épületgépészeti Kivite-
lezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1037 Budapest, Törökkõ u. 5–7.; cégjegyzékszáma:
01 09 566966; adószáma: 12235168-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Sz & Sz Épületgépészeti és Lakatosipari Tervezõ, Sze-

relõ és Bonyolító Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-005251/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUNGARY YONG FENG Nemzet-
közi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság vég-
elszámolás alatt (1105 Budapest, Elõd u. 6. 1. em. 4.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 568325; adószáma: 12245954-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGARY YING FENG Nmezetközi Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
HUNGARY YONG FENG Nemzetközi Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Bihari u. 14/A fszt. 1.
1102 Budapest, Kõrösi Csoma S. út 15. 4. em. 14.
1158 Budapest, Drégelyvár u. 13. 2. em. 15.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor u. 19. 7. em. 27/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002727/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Visontai Kereskedelmi és Szolgál-
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tató Kft. (1086 Budapest, Szeszgyár u. 6/A 2. em. 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 660342; adószáma: 12264535-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Péter & Son Kommunikációs és Menedzsment Tanács-

adó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Nagymezõ u. 3.
1126 Budapest, Németvölgyi út 6.
1035 Budapest, Árpád u. 24. 3. em. 10.
1035 Budapest, Apát u. 24. 3. em. 10.
1107 Budapest, Ceglédi út 17/C
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
2.Fpk.01-08-005180/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LONG JUN 2000 Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1149 Budapest, Egressy út 23–25.; cégjegyzék-
száma: 01 09 665816; adószáma: 12323999-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEW SONG CHEN Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
LONG JUN 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Máramaros 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
2.Fpk.01-08-003119/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bányay és Vitus Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1126 Budapest, Böszörményi út 13–15.; cégjegyzék-
száma: 01 09 675736; adószáma: 11470940-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Szent Tamás u. 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-004145/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TA-BET Tanácsadó és Szol-
gáltató Kft. végelszámolás alatt (1132 Budapest, Victor
Hugo utca 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 679618; adószá-
ma: 11849940-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TA-BET Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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
6.Fpk.01-08-004178/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) POLIX Lízing és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1064 Budapest, Zichy J u. 48.; cégjegyzékszáma:
01 09 683791; adószáma: 11929437-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-004725/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÖRZÕ-PLUSZ Befektetési Ta-
nácsadó és Befektetés Kezelõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (1141 Budapest, Tihamér
u. 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 685491; adószáma:
11963918-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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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
15.Fpk.01-08-002616/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Balogh & Balogh Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Budapest, József
u. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 691226; adószáma:
12532939-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002931/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EDA-BAU Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Bu-
dapest, Thököly út 152.; cégjegyzékszáma: 01 09 693872;
adószáma: 12589546-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Fõ u. 9. 3. em. 9/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-006795/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IDEACO CONSULT Szervezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162 Buda-
pest, Csömöri út 333., telephelye: 1165 Budapest, Margit
u. 114.; cégjegyzékszáma: 01 09 694851; adószáma:

12610967-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-
gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III. em. 4.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001499/11. 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) Lányi Anita Építészeti
Stúdió és Kiadói Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1122 Budapest, Városmajor u. 16. 4. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 697231; adószáma: 12661107-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-002022/8. 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) GERONIA Hungary Film Videó,
Hanghordozó- és Lapkiadó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1061 Budapest, Andrássy út 14. 2. em. 7.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 697959; adószáma: 12674855-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-
gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp., Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-002417/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PLASZTIKREÁL Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1121 Budapest, Gyepsor utca 1.; cégjegyzék-
száma: 01 09 705572; adószáma: 12831719-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

8796 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/49. szám



Elõzõ elnevezése(i):
PLASZTIKREÁL Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
PLASZTIKREÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai utca 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-002300/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÍZIVARÁZS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1039 Budapest, Ságvári Endre u. 44.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 706014; adószáma: 12840384-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÍZIVARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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
2.Fpk.01-07-006212/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DOOR-PORT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Buda-
pest, Üteg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 707398; adó-
száma: 12868627-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-005339/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) RODOSTÓ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1181 Budapest, Margó Tivadar u. 1. 1. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 707496; adószáma: 12870587-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

RODOSTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû 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
6.Fpk.01-08-004695/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KIS-R-LAK Ingatlanforgalmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság végelszámolás alatt (1067 Budapest, Eötvös u. 51.
fszt. 4/A; cégjegyzékszáma: 01 09 708878; adószáma:
12898033-2-42) 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
3.Fpk.01-08-001363/14. 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) EILER Építõipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132
Budapest, Victor Hugó u. 35. 6. em. 39.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 711221; adószáma: 12943212-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):

1097 Budapest, Gubacsi út 10/B

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

2008/49. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8797



A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-005794/5. 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) TAAT Építész Mûterem Mérnök-
iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest,
Köztársaság tér 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 711379; adó-
száma: 12946428-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
Taat Építész Mûterem Mérnöki Szolgáltató Iroda Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON Vagyon-

kezelõ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szép-
völgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-004047/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉP-GÉP-VILÁG Építõipari Terme-
lõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt [1209 Budapest (önkor-
mányzati ipartelep), Kapitánypuszta, hrsz. 182659.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 712636; adószáma: 12972438-2-43]
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001665/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FIRESTARTER MUSIC Kiadói,
Produkciós Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1204 Budapest, Elõd u. 52.; cégjegyzékszáma:
01 09 713386; adószáma: 12987511-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-
szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/A.
Lev. cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. em.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-005667/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EDEL-ÕR Biztonságtechnikai Kor-
látolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1033
Budapest, Haránt utca 3. A ép. 2. em.; cégjegyzékszáma:
01 09 726112; adószáma: 13256366-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GENEX-ÕR Biztonságtechnika Korlátolt Felelõsségû

Társaság
EDEL-ÕR Biztonságtechnikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Hungária krt. 64.
1107 Budapest, Fogadó u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003634/14. 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) G-TERMIK Építõipari, Tervezõ,
Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1032 Budapest, Zápor utca 57. 6. em. 34.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 728700; adószáma: 13309639-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004665/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BEVEN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1083 Budapest, Tömõ u. 32–38. 5. em. 56.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 730501; adószáma: 13345325-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEVEN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Havanna utca 1. 4. em. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005154/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GENUINE Szerkezetépítõ és Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Buda-
pest, Terény u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 732223; adó-
száma: 13379027-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005998/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZIM 2005. Vendéglátó és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024 Budapest,
Margit krt. 7. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 738251;
adószáma: 13495853-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZÉ 2005 Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Citadella sétány, 5412. hrsz.
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
1.Fpk.01-08-001380/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 30. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) PRO-TÉKA Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1073
Budapest, Akácfa u. 54. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 861130; adószáma: 13551379-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1196 Budapest, Vas Gereben u. 229.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser

Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-005901/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RAU-DAS Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Budapest, Baross
u. 119.; cégjegyzékszáma: 01 09 861924; adószáma:
13565626-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Akácfa u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004191/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) QRENA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126 Buda-
pest, Szoboszlai utca 13. A sor 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 865719; adószáma: 13303736-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota u. 79. V. em. 22.
2120 Dunakeszi, Fóti út 72.
2092 Budakeszi, Ady Endre u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004989/6. 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) B & B Business Company Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cégjegyzék-
száma: 01 09 866449; adószáma: 11947048-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B & B Business Company Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Zichy O. u. 17. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000989/8. 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) AXIOS 2005 Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 46.
VI. em. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 867979; adószáma:
13686749-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006402/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DENT-ALL HUNGARY Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1027 Budapest, Margit krt. 64. A ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 870421; adószáma: 13733494-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004927/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MusicFest Produkciós Iroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Klapka
u. 6. emelet 2/A; cégjegyzékszáma: 01 09 870810; adó-
száma: 13741116-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Szentmihályi út 12–14. 4. em. 113.
1119 Budapest, Fehérvári út 83. IV. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006028/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MINERVA KONCERT Média-
ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság (1238 Bu-
dapest, Grassalkovich út 111.; cégjegyzékszáma:
01 09 871526; adószáma: 13755085-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001081/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUNIZ HÚS-DEPO Húsforgal-
mazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1051 Budapest, József Attila u 12. IV. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 01 09 872484; adószáma: 13774697-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
7630 Pécs, Bajor u. 42282/8.
2462 Martonvásár, Szent László út 51.
7900 Szigetvár, József Attila utca 47/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004233/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TEXPOWER 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139
Budapest, Csongor utca 5. C ép. 81.; cégjegyzékszáma:
01 09 874830; adószáma: 11905198-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6640 Csongrád, Fõ u. 12. 3. em. 8.
2360 Gyál, Iparterület, Dózsa-major 06/29.
1062 Budapest, Jókai utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-005197/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÕBIUS-PRO Kereskedelmi és
Szolgáltató Részványtársaság (1134 Budapest, Klapka
u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 10 042535; adószáma:
10939543-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. I. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-003954/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BONDTRADE Tanácsadó Rész-
vénytársaság végelszámolás alatt (1138 Budapest, Nép-
fürdõ u. 33. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01 10 043289; adó-
száma: 12212088-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bontrade Értékpapir Részvénytársaság
Bondtrade Értékpapír Részvénytársaság
BONDTRADE Tanácsadó Részvénytársaság

Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest Sütõ u. 2
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004926/7. 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) 5 CSATORNA Kép- és Hangsu-
gárzó Zártkörû Részvénytársaság (1037 Budapest,
Bécsi út 269.; cégjegyzékszáma: 01 10 045564; adószáma:
13846194-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Fehérvári út 83.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000304/13. 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) Fábián és Társa Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (7668 Keszü, Petõfi
u. 80.; cégjegyzékszáma: 02 06 068364; adószáma:
20353166-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000533/10. 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) BAR-BIX Könyvelõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7300
Komló, Kossuth Lajos utca 58.; cégjegyzékszáma:
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02 09 065521; adószáma: 11549918-2-02) adós felszámo-
lását 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.02-08-000276/20. 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) NIKOLICS MISKA 2002 Építõ
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7691
Pécs, Hirdi út 65.; cégjegyzékszáma: 02 09 068049; adó-
száma: 12830282-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NIKOLICS MISKA 2002 Építõ és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MISKA 2002 Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7691 Pécs, Szathmáry Gy. utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági

Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000553/11. 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) POLY-TOUR Belföldi és Nemzet-
közi Szállítmányozási és Fuvarozási Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (7720 Martonfa, Köztársaság u. 19.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 071081; adószáma: 13831262-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7741 Nagykozár, Nyírfa u. 5.
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: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000742/5. 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) ELEKTROKOM Távközlé-
sieszköz Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás
alatt (6000 Kecskemét, Rávágy tér 12/24.; cégjegyzék-
száma: 03 06 100899; adószáma: 20447429-2-03) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELEKTROKOM Távközlésieszköz Kereskedelmi Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Rákóczi út 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000456/9. 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) NAGY J. & OOSTVOGELS Szál-
lítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.; cégjegyzék-
száma: 03 09 100254; adószáma: 10464942-2-03) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NAGY J. Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
NAGY J. & OOSTVOGELS Szállítási, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
NAGY J. & OOSTVOGELS Szállítási, Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás
alatt

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Szív u. 12.
6000 Kecskemét, Izsáki út 76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000796/5. 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) PROMOCAR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (6100 Kiskunfélegyháza, Semmelweis
u. 27.; cégjegyzékszáma: 03 09 101955; adószáma:
11025911-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROMOCAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000754/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONSUM-BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6430 Bácsalmás, Jovánovics u. 21.; cégjegyzék-
száma: 03 09 113054; adószáma: 10474006-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONSUMEXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Kõszegi u. 13.
9700 Szombathely, Szûrcsapó u. 8. 1. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000808/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGROBAR PLUS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-

zékszáma: 03 09 116709) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzék-
száma: 01 09 870092.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000278/7. 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) Békéssámsoni Általános Fogyasz-
tási Értékesítõ és Beszerzõ Szövetkezet végelszámolás
alatt (5946 Békéssámson, Szabadság u. 106.; cégjegyzék-
száma: 04 02 001363; adószáma: 10570511-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000050/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) QVART Kereskedelmi és
Termeltetõ Betéti Társaság (5661 Újkígyós, Radnóti
u. 14.; cégjegyzékszáma: 04 06 001772; adószáma:
20824189-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000245/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VLADI Termékelõállító és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (5540 Szarvas, Vasút u. 12.
B lház. II. em. 5.; cégjegyzékszáma: 04 06 008382; adó-
száma: 22297433-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000255/7. 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) MYLORD DUÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540
Szarvas, Juhász Gyula utca 15.; cégjegyzékszáma:
04 09 006998; adószáma: 13686110-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000005/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SÜT-FÕZ Vendéglátó és Kereske-
delmi Betéti Társaság (3519 Miskolc-Tapolcafürdõ,
Görömbölyi u. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 004822; adó-
száma: 21292954-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZILÁGYI és Társa Ügynöki Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
SI-NOR Ügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3980 Sátoraljaújhely, Madách tér 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000497/5. 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) MERIÁL Vendéglátó, Kereske-

delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3508 Miskolc,
Csabavezér u. 68.; cégjegyzékszáma: 05 06 009936; adó-
száma: 20348090-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaujváros, Tompa út 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000405/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TOP-SPREAD Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (3800 Szikszó, Miskolci út 74.; cégjegy-
zékszáma: 05 06 012999; adószáma: 21414738-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000522/7. 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) PHEONIX-GUARD Secu-
rity Szolgáltató Betéti Társaság (3529 Miskolc, Felsõ-
ruzsin krt. 4. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 013369;
adószáma: 21018387-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Pozsonyi út 2/B 1. em. 15.
8897 Söjtör, Kossuth L. út 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000508/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) Babos Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3921 Taktaszada,
Kossuth út 122.; cégjegyzékszáma: 05 06 014724; adó-
száma: 21961711-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Babci Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3921 Taktaszada, Béke u. 9.
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
7.Fpk.05-08-000535/6. 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) DÁRDA 2. Vagyonvédelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3532 Miskolc, Kohó u. 21.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 014920; adószáma: 22106661-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000501/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VODILA-HÚS Termelõ, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3780 Edelény, Rozsnyói u. 11.; cégjegyzékszáma:
05 09 007111; adószáma: 11587929-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
KERESKEDÕ Termelõ, Szolgáltató és Forgalmazó Be-

téti Társaság
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
7.Fpk.05-08-000541/8. 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) Szirák-Könyvszolg Könyvelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3532 Mis-
kolc, Tátra u. 40.; cégjegyzékszáma: 05 09 008028; adó-
száma: 11948867-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000636/6. 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) Anda Trade Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3516 Mis-
kolc, Bacsinszky A. u. 90.; cégjegyzékszáma:
05 09 009948; adószáma: 12927294-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000284/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PIZZASAROK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3860 Encs,
Petõfi út 55.; cégjegyzékszáma: 05 09 010401; adószáma:
13043982-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-
dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000186/18. 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) MÉRA ÉPKER Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3871 Méra, Vasút u. 8.; cégjegyzékszáma:
05 09 010837; adószáma: 13154556-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GULYÁS és TÁRSA Építõipari és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3851 Ináncs, Jókai u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000391/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ABAÚJ-BAU Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3842 Halmaj,
Fõ u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 09 012296; adószáma:
13515999-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.05-08-000570/5. 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) SZA-KO-BAU Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3600 Ózd,
Szemere út 31.; cégjegyzékszáma: 05 09 013085; adószá-
ma: 13446952-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Szabadság út 123.

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.05-08-000526/8. 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) EZÜST KARD Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (3925 Prügy, Béke u. 10.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 014717; adószáma: 14081680-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000584/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kelder Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (6724 Szeged, Árva
u. 22.; cégjegyzékszáma: 06 06 001480; adószáma:
21631335-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Rózsa Sándor és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Kelder Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Mérey u. 6/B
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 36/D
6723 Szeged, Liszt u. 14. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000344/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Nekropolisz Kertészeti, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6647 Csanytelek,
Ady E. u. 40.; cégjegyzékszáma: 06 06 007375; adószáma:
21741197-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

Nekropolisz Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771
Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000613/4. 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) MERCURY Export-Import Ke-
reskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (6724
Szeged, Teréz u. 15.; cégjegyzékszáma: 06 06 008994;
adószáma: 21757611-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

MERCURY Export-Import Kereskedelmi Betéti Tár-
saság

MERCURY Export-Import Kereskedelmi Betéti Tár-
saság felszámolás alatt

MERCURY Export-Import Kereskedelmi Betéti Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000658/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HBN 2003 Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (6800
Hódmezõvásárhely, Kútvölgy, Dózsa György u 22.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 014291; adószáma: 21896039-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HBN 2003 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000636/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COLONEL IRODA Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Idegenforgalmi Betéti Társaság vég-
elszámolás alatt (6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71/A; cég-
jegyzékszáma: 06 06 014351; adószáma: 28234018-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
COLONEL IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Ide-

genforgalmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1061 Budapest, Liszt F. tér 10.
1061 Budapest, Berzenczey u. 20. III. 16.
1223 Budapest, Nagytétényi u. 116.
5000 Szolnok, Zagyvahíd utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000627/4. 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) SORRISO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (6781 Do-
maszék, Dália u 9.; cégjegyzékszáma: 06 06 015142; adó-
száma: 22231505-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SORRISO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000625/4. 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) ARBETEX Munkaerõ-közvetítõ
Betéti Társaság végelszámolás alatt (6724 Szeged,
Nyitra u. 17. A lház.; cégjegyzékszáma: 06 06 015466;
adószáma: 22141693-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARBETEX Munkaerõ-közvetítõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Ikva utca 6. I. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000572/7. 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) CSÍZIÓ PLUSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(6724 Szeged, Ipoly sor 9/B 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
06 06 015521; adószáma: 21137604-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSÍZIÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6413 Kunfehértó, Rákóczi utca 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000500/8. 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) SPIRÁL Gépipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6728 Szeged, Fonó-
gyári út 13.; cégjegyzékszáma: 06 09 001706; adószáma:
10734513-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Hont F. u. 13/A
6726 Szeged, Orsolya u. 6.
6724 Szeged, Zsitva sor 6. A lház. IV. em. 12.
6723 Szeged, Hont Ferenc u. 24. B ép. V. em. 13.
6724 Szeged, Zoltán u. 8. 1. em. 1.
6723 Szeged, Hont u. 18/A 3. em. 9.
6726 Szeged, Hargitai u. 28/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági

Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000478/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DARSZI Személyzeti Tanácsadó
és Kereskedelmi Kft. (6753 Szeged-Tápé, Szék u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 004956; adószáma: 11399380-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Apkharonix Nyerõautomatákat Üzemeltetõ Kft.
Apkharonix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000411/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HALOM Földmérõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6722 Szeged,
Béke u. 3.; cégjegyzékszáma: 06 09 005674; adószáma:
11595050-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
HALOM Földmérõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000539/8. 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) SÉPKER-BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6645 Felgyõ, Széchenyi u. 22.; cégjegyzékszáma:
06 09 008531; adószáma: 13025948-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SÉPKER-02 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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.06-08-000503/8. 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) TELECTRON Információ-
tecnikai Kft. (6724 Szeged, Jakab Lajos u. 7.; cégjegyzék-
száma: 06 09 009059; adószáma: 13213604-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Temesvári krt. 56. I. em. 7.
Jogelõd(ök):
TELECTRON Információtechnikai Rt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000465/11. 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) MANGALICUM Mezõgazda-
sági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6787 Zákányszék, Vasút u. 1.; cégjegyzék-
száma: 06 09 009161; adószáma: 13247650-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DEBORO-W Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Torockói u. 6.
6725 Szeged, Tisza L. u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000577/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TG-BAU Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (6782 Mórahalom, Bartók B. u. 29.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 009921; adószáma: 13503565-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TG-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000531/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M és D FORTUNA Szerencsejá-
tékszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (6800 Hódmezõvásárhely, Szent László
u. 135.; cégjegyzékszáma: 06 09 010390; adószáma:
13102528-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
M és D FORTUNA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
M és D FORTUNA Szerencsejátékszervezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
M és D FORTUNA Szerencsejátékszervezõ, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Szeder u. 8.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000358/13. 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) Isolet Hungary Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6753 Sze-
ged, Ásványhát u. 14.; cégjegyzékszáma: 06 09 011093;
adószáma: 13888408-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000353/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ERJÁN Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2428 Kisapostag, Váci M. u. 26.; cég-
jegyzékszáma: 07 06 003841; adószáma: 22051262-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

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.07-08-000385/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REZORIT Lakatos és Bádogos Be-
téti Társaság (8130 Enying, Árpád u. 19.; cégjegyzék-
száma: 07 06 004533; adószáma: 22058214-1-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.07-08-000289/13. 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) LUCZÁS Mûanyag Nyílászáró
Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság (8142 Úrhida,
Petõfi S. u. 44/C; cégjegyzékszáma: 07 06 010995; adó-
száma: 21170782-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

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.07-08-000328/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÜNDÉRHEGY Ingatlan-
forgalmazó és Kivitelezõ Betéti Társaság végelszámo-
lás alatt (8085 Vértesboglár, Petõfi S. utca 36.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 011435; adószáma: 21414903-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Korall Ingatlanforgalmazó és Kivitelezõ Betéti Tár-

saság
TÜNDÉRHEGY Ingatlanforgalmazó és Kivitelezõ Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárhegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000517/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2009. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bóna és Társa Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 11. 2. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 07 06 011876; adószáma: 21527524-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARTIN 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Bóna és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8123 Soponya, Kossuth L. u. 2/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000491/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSEKO-BAU Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8154 Polgárdi, Batthyány út 18.; cégjegyzékszáma:
07 06 012243; adószáma: 21792708-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTÓHÁZ-CSEKO Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
CSEKO-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8043 Iszkaszentgyörgy, Kölcsey Ferenc utca 3.
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth Lajos u., 052/4. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000267/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PARAS 2004 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Horváth I.
u. 7. 4. em. 10.; cégjegyzékszáma: 07 06 013101; adószá-
ma: 22098461-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000379/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LRR 2007 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8156 Kisláng, Sándor utca 38.; cég-
jegyzékszáma: 07 06 014519; adószáma: 22395517-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000482/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRANSVAFUG Teherfuva-
rozási, Rakodási, Szállítmányozási és Általános Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (2400 Dunaújváros, Budai N. A. u. 8–12.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 000970; adószáma: 10384857-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Duna-Trans Teherfuvarozási, Rakodási Szállítmányozá-

si és Általános Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
TRANSVAFUG Teherfuvarozási, Rakodási, Szállítmá-

nyozási és Általános Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000689/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) KÕBURKOLAT Gyártó és
Kõbányászati Korlátolt Felelõsségû Társaság (8083
Csákvár, Széchenyi utca 85.; cégjegyzékszáma:
07 09 006484; adószáma: 11774086-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
Kuti Gáborné Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzék-
száma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000411/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BENKOVICS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaúj-
város, Lokomotív u. 7.; cégjegyzékszáma: 07 09 010890;
adószáma: 13419642-2-07) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000321/10. 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) ALEX CAR SERVICE Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Had utca 1–3.
2. em. 215.; cégjegyzékszáma: 07 09 011135; adószáma:
13471428-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzék-
száma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000175/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SAVI Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfe-
hérvár, Budai út 9–11.; cégjegyzékszáma: 07 09 011359;
adószáma: 13346979-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8792 Zalavég, Béke u. 28.
Jogelõd(ök):
SAVI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
7.Fpk.07-08-000396/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OMS 69 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Tán-
csics M. utca 3.; cégjegyzékszáma: 07 09 011556; adószá-
ma: 13569211-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000438/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁR-SZERK Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72–100.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 012148; adószáma: 13717548-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000383/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROM-POL Kereskedelmi, Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehér-
vár, Tobak u. 11–13.; cégjegyzékszáma: 07 09 013182;
adószáma: 13717782-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Szent István út 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzék-
száma: 01 10 042573.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000479/5. 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) CORPUS-GYÖRGY Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9028 Gyõr, Mo-
zsár utca 22.; cégjegyzékszáma: 08 06 006212; adószáma:
22489966-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Új u. 42/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C,
1276 Budapest, Pf. 27, cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000580/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GYÕRI-UTAS Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9021 Gyõr, Révai u. 6.; cégjegyzékszáma:
08 09 004778; adószáma: 11400789-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9022 Gyõr, Révai u. 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
9021 Gyõr, Révai utca 6.

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.08-08-000416/6. 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) 4 EVER SPORT Kiadó és
Reklám Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr,
Babits Mihály u. 35. II. em. 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 008462; adószáma: 11914110-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Corvin u. 42.
9021 Gyõr, Árpád u. 21.
9021 Gyõr, Arany J. u. 28–32.
9027 Gyõr, Budai út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000533/13. 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) TÓCÓ 95 Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Egressy
Béni tér 3. IV/12.; cégjegyzékszáma: 09 06 004725; adó-
száma: 22865522-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000830/4. 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) CIVIS-INFO-KER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, István út 12.; cégjegyzékszáma: 09 09 012787;
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adószáma: 13476399-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
K-PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
CIVIS-INFO-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Klapka utca 34. 1. em.
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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000348/5. 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) SCRIPTOR 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3300 Eger, Kisfaludy u. 23.
fszt. 7.; cégjegyzékszáma: 10 06 022499; adószáma:
23255359-3-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SCRIPTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Kisfaludy u. 21. I/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000417/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GáborKároly Házaló-kereskedelmi
Betéti Társaság (3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 95.; cég-
jegyzékszáma: 10 06 025178; adószáma: 21475001-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
István és Öccse Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3013 Ecséd, Ady út 18.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi
és Befektetési Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery
u. 53., cégjegyzékszáma: 01 09 269376.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000330/8. 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) G & M 2003 Építõipari, Növény-
termelõi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3350 Kál, Erkel F. út 7.; cégjegyzékszáma: 10 06 025508;
adószáma: 21805226-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 03 09
109571.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000409/6. 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) AWAY GRAPHIX Tervezõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (3200 Gyöngyös, Pesti út 31.
6. em. 1.; cégjegyzékszáma: 10 06 026402; adószáma:
22294715-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000419/5. 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) Katona és Fia Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3351 Verpelét,
Kossuth u. 29.; cégjegyzékszáma: 10 09 022399; adószáma:
11172862-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000347/6. 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) ESZIL-BAU Építõipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3000 Hatvan, Nagytelek u. 11.; cégjegyzékszáma:
10 09 024379; adószáma: 12570885-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3000 Hatvan, Kosztolányi út 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000321/6. 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) FERMIX-TRADE Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3300 Eger, Sas út 94.; cégjegyzékszáma: 10 09 026714;
adószáma: 13195096-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7200 Dombóvár, II. utca 15.
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 14.
Jogelõd(ök):
DOMB-FE-R-RO Fémipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000408/7. 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) NAGYÁLDÁS Építõipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (3016 Boldog, Pacsirta
utca 17.; cégjegyzékszáma: 10 09 026747; adószáma:
13618009-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NAGYÁLDÁS Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3016 Boldog, Szabadság út 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000328/6. 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) ILDGER-INVEST Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3388 Poroszló, Ráboly
út 15.; cégjegyzékszáma: 10 09 028099; adószáma:
13174987-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DONKEY & BUJDI Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
DONKEY & TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8853 Zákány, Hegyalja utca 13.
1039 Budapest, Zsirai Miklós út 15. 3. em. 7.
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
5.Fpk.11-08-070688/12. 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) SOKASARA PEPITA Szolgál-
tató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 006313; adószáma:
20378561-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kautcner és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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Elõzõ székhelye(i):
2921 Komárom, Hóvirág u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070535/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DOBÓ és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2840 Oroszlány, Bokodi
utca 5.; cégjegyzékszáma: 11 06 006384; adószáma:
20537142-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2840 Oroszlány, Határ út 80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070512/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MELUS Vendéglátó és Szolgáltató
Betéti Társaság (2518 Leányvár, Kálvária út 89.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 008060; adószáma: 21427187-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070640/10. 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) KOLOSZÁR és TÁRSA Vendég-
látó és Kereskedelmi Betéti Társaság (2510 Dorog,
Bécsi út 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 008174; adószáma:
21465057-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2510 Dorog, Hõsök tere 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17. cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070636/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UNIVERZUM MPK Vendéglátó
és Szolgáltató Betéti Társaság (2500 Esztergom, Petõfi
Sándor út 64.; cégjegyzékszáma: 11 06 009884; adó-
száma: 22317452-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Telephelye(i):
2500 Esztergom, Attila utca 1.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 43.
2500 Esztergom, Simor János utca 51.
2500 Esztergom, Simor János utca 64.
2500 Esztergom, Terézia utca 19.
2500 Esztergom, Báthory Sulcz Bódog utca 23.
Fióktelepe(i):
2531 Tokod, Ady Endre út, 616. hrsz.
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
1.Fpk.11-08-070561/12. 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) Dorogi és Társai Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Vörös-
marty u. 28.; cégjegyzékszáma: 11 09 002327; adószáma:
11180371-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Czomba és Dorogi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Dorogi és Társai Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Dorogi és Társai Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
2510 Dorog, Munkás úti üzletsor
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Telephelye(i):
2510 Dorog, Esztergomi út 1.
2510 Dorog, Hantken M. utca 1/A
Fióktelepe(i):
2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky út 19785/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070767/9. 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) WANG Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Tavasz
utca 47.; cégjegyzékszáma: 11 09 003300; adószáma:
11190215-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Thúry Gy. u. 2/D
2500 Esztergom, Petõfi Sándor u. 21.
Fióktelepe(i):
2510 Dorog, Mária utca 17.
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
4.Fpk.11-08-070596/10. 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) KSP. Német Könyvelõ, Könyv-
vizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Tulipán köz 7.; cégjegyzékszáma:
11 09 005957; adószáma: 11475244-1-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Egység u. 7. IV/3.
2890 Tata, Ady E. u. 16. 3. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070644/10. 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) N. CS. ’99 Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2852 Kecskéd,
Fellner Jakab utca 5.; cégjegyzékszáma: 11 09 007146;
adószáma: 11835459-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2851 Környe, Patak utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070558/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REFLEX-SPED Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Május 1 út 10. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 007592;
adószáma: 11992103-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070504/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M. A. GY. Szállítási és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Vadvirág utca 29.; cégjegyzékszáma: 11 09 008519; adó-
száma: 12772324-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070562/10. 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) HV GLASSMOUNTAIN Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2510 Dorog, Esztergomi út 34.; cégjegyzékszáma:
11 09 009097; adószáma: 12964589-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2510 Dorog, Esztergomi út 37.
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
4.Fpk.11-08-070448/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) V & V Komárom Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Ko-
márom, Korona út 10. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 009740; adószáma: 13177090-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070617/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AXON 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2824 Vár-
gesztes, Petõfi utca 11.; cégjegyzékszáma: 11 09 010081;
adószáma: 13281980-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070622/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M-ZÓNA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840
Oroszlány, Népek barátsága u. 39. 8. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 11 09 010109; adószáma: 13287072-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Szõlõdomb út 89.
2800 Tatabánya, Gyõri út 1/A
2800 Tatabánya, Kond vezér u., vásárcsarnok
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
5.Fpk.11-08-070696/11. 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) Krajczár Építõipari Generálkivi-
telezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Erdész utca 4/A 4. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 11 09 010363; adószáma: 13358712-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070511/12. 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) SOKASARA KÍGYÓ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011293; adószáma:
13634601-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÓRUSZ-TEAM Vagyonvédelmi, Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SOKASARA KÍGYÓ Megszûnõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Erdész út 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070474/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) N & R PERFECT Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata, Piactér, hrsz.: 1880/16.; cégjegyzékszáma:
11 09 011434; adószáma: 13678436-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070642/10. 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) NOLEXIA Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2823 Vértessomló,
Rákóczi utca 63/A; cégjegyzékszáma: 11 09 011436; adó-
száma: 13680073-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., lev. cím: 1581 Budapest, Pf. 108, cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070506/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) POLGÁR-TRANS 2005. Közúti
Árufuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2525
Bajna, Hõsök tere 13.; cégjegyzékszáma: 11 09 011523;

adószáma: 13705437-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070750/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DAPP Hungary Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komárom,
Arany János u. 62.; cégjegyzékszáma: 11 09 011849; adó-
száma: 13790646-2-11) 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070544/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RÁLI Rehabilitációs Foglalkoz-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom,
Töltés utca 1/17.; cégjegyzékszáma: 11 09 012009; adó-
száma: 13834289-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
5300 Karcag, Szent László u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070355/13. 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) BÜRO-CENTER Irodatechnikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Újvilág
utca 16.; cégjegyzékszáma: 11 09 012350; adószáma:

2008/49. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8819



10744440-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Vacsi köz 16.
1061 Budapest, Szondy u. 8. II. em. 6.
1196 Budapest, Fõ u. 129.
1053 Budapest, Henszlmann I. u. 3. AC ép. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070557/13. 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) SPECZIÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2896 Szo-
mód, Rákóczi Ferenc utca 12.; cégjegyzékszáma:
11 09 012446; adószáma: 13943356-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070638/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) THREE SECURITY TEAM
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 012633; adószáma: 13989231-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070546/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) TT WORLD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Mikovényi út 20.; cégjegyzékszáma: 11 09 012658; adó-
száma: 13995810-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Telephelye(i):
2890 Tata, Új út 1/A
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 Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000477/18. 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) ÖKO-ALBA Környezetvédelmi és
Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2884
Bakonyszombathely, Árpád utca 24.; cégjegyzékszáma:
11 09 014411; adószáma: 13610317-2-11) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000192/4. 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) RUZSA LÁSZLÓ Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (2647
Hont, Honvéd u. 5.; cégjegyzékszáma: 12 06 004983; adó-
száma: 22114761-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RUZSA LÁSZLÓ Építõipari és Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)
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A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000193/4. 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) Seres-Ép. Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (3100 Salgótarján,
Füleki út 189.; cégjegyzékszáma: 12 06 005066; adószá-
ma: 22168021-2-12) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Seres-Ép. Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000144/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAMAKSZ HUNGARY Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3100 Salgótar-
ján, Csokonai út 74.; cégjegyzékszáma: 12 06 005107;
adószáma: 22193889-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Ró-
na u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A he-
lyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2.
I/4., 3101 Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000231/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) COMPUTER-SALGÓ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (3100 Salgótarján, Berkenye köz 1.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 002187; adószáma: 11205797-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
COMPUTER-SALGÓ Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000165/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MURANO SYSTEM Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3178 Varsány, Szécsé-
nyi út 15.; cégjegyzékszáma: 12 09 005187; adószáma:
13931922-2-12) 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: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001986/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AMON Vállalkozási Betéti
Társaság (2151 Fót, Kurta utca 34.; cégjegyzékszáma:
13 06 030564; adószáma: 24631949-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Tölgyfa u. 24.
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 Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002365/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAM-BÁR Építõipari Szolgál-
tató Betéti Társaság (2132 Göd, Lenkey u. 61.; cégjegy-
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zékszáma: 13 06 036667; adószáma: 20659895-2-13) adós
felszámolását 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
3.Fpk.13-08-000491/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EPOL 2000 Burkolatterítõ és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Híradó utca 60/A; cégjegyzékszáma: 13 06 037052; adó-
száma: 20685537-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001981/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZA-KIS 2000 Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság v. a. (2750 Nagykõrös, Tö-
rök Ignác utca 2/A; cégjegyzékszáma: 13 06 039923; adó-
száma: 20958668-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
3.Fpk.13-08-000581/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VE-RI Szállítási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2364 Ócsa, Kiss János
út 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 043763; adószáma:
21187063-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001933/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARTIS-R Mûvészeti Betéti
Társaság (2335 Taksony, Széchenyi utca 14.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 045054; adószáma: 21408661-1-13) 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
2.Fpk.13-08-001549/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NORVELIN Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2112 Veresegyház, Tél
u. 9.; cégjegyzékszáma: 13 06 048295; adószáma:
21589939-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002128/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Maksa és Kõmûves Építõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2750 Nagykõrös, Kolozsvári
u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 06 050756; adószáma:
21906255-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Maksa és Kõmûves Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság
Kalmár és Társa Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2750 Nagykõrös, Kolozsvári utca 4.
2750 Nagykõrös, Ifjúság útja 14.
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.13-08-000193/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAGY-K SILLO Mezõgazdasági,
Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (2045 Tö-
rökbálint, Táncsics M. utca 31.; cégjegyzékszáma:
13 06 059282; adószáma: 22370277-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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.13-08-001989/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZATORE Kereskedelmi-Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (2081 Piliscsaba, István u. 99.; cégjegyzékszáma:
13 09 063433; adószáma: 10608128-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000845/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GOODWILL Mûszaki Fejlesztõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Kovács
u. 21; cégjegyzékszáma: 13 09 065203; adószáma:
10362280-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Sáfrány u. 44.
Jogelõd(ök):
GOODWILL Mûszaki Tervezõ Szolgáltató Gazdasági

Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000777/6. 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) GÉNIUSZ FILM Filmkészítõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2083
Solymár, Madách Imre u. 25.; cégjegyzékszáma:
13 09 083189; adószáma: 12077203-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÉNIUS FILM Filmkészítõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1028 Budapest, Pinceszer u. 18/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000219/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÁTRIUM SZIGET Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2367 Újhartyán, Pipacs
u. 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 085879; adószáma:
12520354-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Autogrill M0 Vendéglátó Kft.
Gastland M0 Vendéglátó Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2311 Szigetszentmiklós, M0 19 km, Pf. 260
2367 Újhartyán, Pipacs u. 33.
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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
3.Fpk.13-08-001424/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) G Bau & Bad Kereskedelmi Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ,
Mikszáth K u. 45.; cégjegyzékszáma: 13 09 091753; adó-
száma: 12871564-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
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
3.Fpk.13-07-002191/14. 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) I. M. E. 2003. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2162 Õr-
bottyán, Erkel Ferenc utca, 3373. hrsz.; cégjegyzékszáma:
13 09 094161; adószáma: 13008431-2-13) 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
3.Fpk.13-08-000363/7. 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) MEGLAR Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2112 Veresegyház, Fészekrakó u. 15.; cégjegyzékszáma:
13 09 095002; adószáma: 13055440-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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 Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001952/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FA-Ambulancia Belsõépítészeti
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2200
Monor, Hársfa u. 90.; cégjegyzékszáma: 13 09 095009;
adószáma: 13056221-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzék-
száma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000657/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UNIO OTTHON Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2049
Diósd, Apponyi út 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 098439;
adószáma: 13246934-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001628/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GYÕRI DUÓ Vendéglátó Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Kossuth L.
u. 40. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 098963; adószá-
ma: 13275480-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
GYÕRI-KINCSES DUÓ Vendéglátó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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
2.Fpk.13-08-000704/11. 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) AERA Hungary Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi,
Csillag u. 30/A; cégjegyzékszáma: 13 09 099061; adó-
száma: 12569524-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001111/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SUERTE-NET Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2440 Száz-
halombatta, Erkel Ferenc körút 8. 2. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 13 09 101365; adószáma: 13397377-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001515/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROTOTREND Ingatlanfejlesz-
tõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2030 Érd, Diósdi út 84. I. em. 8.; cégjegyzék-

száma: 13 09 102033; adószáma: 13432533-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1134 Budapest, Lehel u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001475/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) K. K. Magyarország Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg, Csata út 5.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 102138; adószáma: 13438319-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1142 Budapest, Szõnyi út 39/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000033/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZÍRIÁT Építõipari Szolgál-
tató Kft. (2740 Abony, Radnóti u. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 103999; adószáma: 13005919-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÍRIÁT Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
SZÍRIÁT Építõipari Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Lóverseny u. 43. 4. em. 12.
6000 Kecskemét, Mária krt. 11/A 3. em. 45.
6000 Kecskemét, Fecske u. 11.
2740 Abony, Kossuth Ferenc u. 13.
2740 Abony, Radnóti utca 2.
2740 Abony, Kossuth F. utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001778/8. 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) E. U.-Guard 2006. Személy- és
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2461 Tárnok, Deák F. utca 61.; cégjegyzék-
száma: 13 09 106538; adószáma: 13654355-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001786/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SI-KÁRMI-BAU Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2381 Tá-
borfalva, Iskola utca 40.; cégjegyzékszáma: 13 09 106838;
adószáma: 13666992-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1042 Budapest, Aradi utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000622/9. 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) SZ-Z Travel Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112 Ve-
resegyház, Nap utca 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 107171;
adószáma: 13683131-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
6.Fpk.13-08-001673/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORRÁS SYSTEM Vagyonvé-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Sziget-
szentmiklós, Forrás u. 8. F ép. 1. lház. fszt. 2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 114860; adószáma: 14037753-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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 Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000445/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÉNESMAJOR Mezõgaz-
dasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Szövetkezet, f. a.
(7537 Homokszentgyörgy, Dózsa u. 13.; cégjegyzék-
száma: 14 02 300038; adószáma: 11222417-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Agráripa-
ri és Kereskedelmi Kft. CERES Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5., cég-
jegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000446/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ABM 99 Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Füredi utca 7/C; cég-
jegyzékszáma: 14 06 306333; adószáma: 21383630-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.
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A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000456/5. 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) KABAFÉGO Mezõgazdasági és
Kereskedelmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Fekete
István utca 31.; cégjegyzékszáma: 14 06 308238; adó-
száma: 22289814-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7940 Szentlõrinc, Kossuth Lajos utca 12/A 2. em. 5.
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
3.Fpk.14-08-000188/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) STARTKER Építõipari Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Baross G. u. 12.; cégjegyzékszáma: 14 09 001998; adó-
száma: 10583991-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STARTKER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7521 Kaposmérõ, Kossuth L. u. 62.
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
2.Fpk.14-08-000362/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO-GATTER 2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8654 Ságvár, Újtelep, III. u. 7.; cégjegyzékszáma:
14 09 304311; adószáma: 12204256-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AWINHUSZ Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GATTER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Bartók Béla út 106/B
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
2.Fpk.14-08-000311/14. 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) FC Kereskedelmi, Ingatlanforgal-
mazási és Értékbecslõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8692 Szõlõsgyörök, József A. utca 13/A; cégjegyzék-
száma: 14 09 305552; adószáma: 13106711-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T és H Kereskedelmi, Ingatlanforgalmazási és Érték-

becslõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Fõ u. 30.
8640 Fonyód, Ady Endre u. 35.
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.14-08-000270/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SUBROSA PARK Ingatlanfej-
lesztõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8630 Balatonboglár, Báthory utca 2/A; cégjegyzékszáma:
14 09 306227; adószáma: 13413505-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000308/14. 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) Management Concept Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7478 Bárdudvarnok-Bánya, Berkenye utca 1.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 306672; adószáma: 13632616-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1–9.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000170/18. 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) AXODOM Építõipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7400 Kaposvár, Füredi utca 47. X. em. 37.; cégjegyzék-
száma: 14 09 306954; adószáma: 13777322-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
AXODOM Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
8073 Csákberény, Petõfi Sándor utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000389/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KOMPLEX-SECURITY 2006
Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, f. a. (8600 Siófok, Széchenyi
utca 11.; cégjegyzékszáma: 14 09 306989; adószáma:
13791290-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000397/10. 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) FENYÕ SZIGET Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(8681 Látrány, Rákóczi utca 192.; cégjegyzékszáma:
14 09 307012; adószáma: 11505365-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GULYÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5430 Tiszaföldvár, Szolnoki u. 1.
5430 Tiszaföldvár, Szigeti-tanya 9.
2700 Cegléd, Madár u. 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
2.Fpk.14-08-000414/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NOUVELLE VIE Lapkiadó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8718 Tapsony, Hunyadi
utca 10.; cégjegyzékszáma: 14 09 307043; adószáma:
13813723-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
7.Fpk.15-08-001333/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) PRIMERCOMP Számítástech-
nikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4400 Nyíregyháza, Vay Á. körút 19.; cégjegyzékszáma:
15 06 087584; adószáma: 20711788-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZAK-POL-HER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 22.
4400 Nyíregyháza, Kamilla utca 4.
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 57.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4405 Nyíregyháza, Kamilla u. 4.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001157/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) POÓRLIV Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Tátra u. 45.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 087704; adószáma: 20749109-1-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001358/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TADA-SZANA-2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087778; adószáma:
20770279-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001327/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DZSULEX-21N Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin út 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089129; adó-
száma: 21123900-2-15) 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001326/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ASGART-21N Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089400; adó-
száma: 21174621-2-15) 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001324/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JUNAT-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089520; adószáma:
21184943-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001153/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FANGLI ÉPKER Építõipari és
Mezõgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Apadó utca 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089746;
adószáma: 21370470-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEHERALKATRÉSZ Gépjármûalkatrész Kereske-

delmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kállói u. 18/A
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001523/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GAKUN-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090112; adószáma: 21433687-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001408/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) KADRAGALI-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregy-
háza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090772; adószáma: 21499656-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FOLIE-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001420/5. 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) ARGA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstó-
fürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090897;
adószáma: 21503814-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001395/5. 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) GALA 28DV Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Erzsébet
u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 091294; adószáma:
21567393-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001409/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAZIZ & A-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Eperjes u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 091314; adószáma:
21567692-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

IGRIT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001373/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CHICHKAL-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Közép u. 12/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091428; adó-
száma: 21570876-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 2. B ép.
1. em. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001442/5. 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) LEJA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Leffler
S. u. 37/B; cégjegyzékszáma: 15 06 091844; adószáma:
21803798-2-15) 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.15-08-000908/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BARYCHNYA-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4434 Kálmánháza,
Petõfi-tag 49.; cégjegyzékszáma: 15 06 091886; adó-
száma: 21806289-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001444/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIVA 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 57.; cégjegyzékszáma: 15 06 091979; adószáma:
21815445-2-15) 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.15-08-001418/5. 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) POLINA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Észa-
ki krt. 12. IV. em. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 092250;
adószáma: 21857735-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001375/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GULDEN-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Bethlen
G. u. 25. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 092867; adó-
száma: 21963988-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001443/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IRIS NATA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 092996; adószáma:
21974562-2-15) 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.15-08-001522/5. 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) VARGANOVA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093197; adószáma:
22107648-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001361/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BRELUX Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (4644 Mándok, Ady E. u. 26.; cégjegyzékszáma:
15 06 093579; adószáma: 22180045-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 2. B ép.
1. em. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001379/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOBA-COMP Informatikai, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyír-
bátor, Szentvér u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 093607;
adószáma: 22187310-2-15) 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
7.Fpk.15-08-001137/5. 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) SZATMÁRI KERESKEDÕHÁZ
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4700 Mátészalka, József Attila u. 77.; cégjegyzék-
száma: 15 09 062861; adószáma: 11253446-2-15) adós fi-
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zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Jogelõd(ök):
SZATMÁRI GAZDABOLT Kereskedelmi Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000943/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FODOR ÉS FIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Tünde út 18.; cégjegyzékszáma: 15 09 063101;
adószáma: 11255424-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4531 Nyírpazony, Vasvári Pál u. 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001471/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUNNIA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Hajdú út 48.; cégjegyzékszáma: 15 09 063231;
adószáma: 11256676-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Honfoglalás u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000460/16. 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) FEHÉR Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Pacsirta u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 09 066009;
adószáma: 11920153-2-15) 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
23.Fpk.15-08-001201/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõ-
re emelkedett végzésével a(z) SZAB-JÁN Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4843
Hetefejércse, Bajcsy-Zsilinszky u. 25.; cégjegyzék-
száma: 15 09 067108; adószáma: 12709445-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1149 Budapest, Egressy u. 23–25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001170/5. 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) NO COMMENT PROJECT Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Szalonka u. 22.; cégjegyzék-
száma: 15 09 068683; adószáma: 13126678-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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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.15-08-001415/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÁRDA-THERM Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4600 Kisvárda, Széchenyi u. 21/A; cégjegyzékszáma:
15 09 069260; adószáma: 13288303-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Szüret u. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Árpád u. 57.
1. em. 2., Budapest, Árpád út 57–59. I/8., cégjegyzék-
száma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900
Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001396/5. 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) Bau-Point-Generál Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Matróz u. 2/A; cégjegyzékszáma: 15 09 069485;
adószáma: 13360201-2-15) 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
13.Fpk.15-08-000650/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GURMANDÓ Vendéglátó és Keres-

kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4515 Kék, Ady
E. utca 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 069794; adószáma:
11965147-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Áchim A. u. 7.
3300 Eger, Csiky S. u. 48.
3300 Eger, Zöldfa u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001032/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PIRAMIS ÉPKER Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700
Mátészalka, Alkotmány utca 9. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
15 09 069832; adószáma: 11973656-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4334 Hodász, Dankó u. 6.
4400 Nyíregyháza, Hatház u. 8.
1048 Budapest, Kordován tér 1. 5. em. 19.
4400 Nyíregyháza (Park Üzletház), Petõfi tér 1.

2. em. 212.
4400 Nyíregyháza (Park Üzletház), Petõfi tér 1.

2. em. 218.
4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 54. 1. em. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Petõfi tér 1. 2. em. 212.
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
17.Fpk.15-08-001355/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kerekes-Build Mélyépítõ, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4482 Kótaj, Tisza utca 21.; cégjegyzékszáma:
15 09 070680; adószáma: 13721125-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001332/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GÖRÖG és TÁRSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4450 Tiszalök, Táncsics utca 20.; cégjegyzékszáma:
15 09 070730; adószáma: 13736868-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001294/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Junghaus & Társai Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Schmidt Mihály út 4. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
15 09 070933; adószáma: 13086084-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2151 Fót, Kónya Lajos utca 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001173/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MU. ERÕ Építõipari és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4327 Pócspetri,
Dózsa György utca 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 071081;
adószáma: 13838630-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MU. ERÕ Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MU. ERÕ Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság végelszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
4327 Pócspetri, Dózsa György utca 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1053 Budapest, Múzeum körút 13. II. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000564/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NÉPÓ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Béke utca 25.; cégjegyzékszáma: 15 09 071941; adószá-
ma: 13738712-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Tahi út 97–101.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000345/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Foglalkoztatási és Környezetgazdálkodási Közhasznú
Társaság (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.; cégjegyzék-
száma: 15 14 000174; adószáma: 22227124-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000548/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szentimrei Gazdaszövetkezet végel-
számolás alatt (5322 Tiszaszentimre, Kossuth u. 16.; cég-
jegyzékszáma: 16 02 001791; adószáma: 11830650-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szentimrei Gazdaszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma:
01 09 738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000214/9. 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) KELLÉKES ’04 Kereskedelmi
és Szolgáltató Közkereseti Társaság (5000 Szolnok, Sár-
kány u. 33.; cégjegyzékszáma: 16 03 001729; adószáma:
21876471-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000554/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZÁN-GÁT Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (5200 Törökszentmiklós,
Thúrzó F. u. 21.; cégjegyzékszáma: 16 06 003803; adószá-

ma: 26051831-1-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÁN-GÁT Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000380/5. 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) Czirok és Társa Ügyviteli
és Kereskedelmi Betéti Társaság (5300 Karcag, Kertész
J. u. 1.; cégjegyzékszáma: 16 06 004423; adószáma:
26057411-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000323/5. 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) SZAKALI és TÁRSA Kereske-
delmi Betéti Társaság (5000 Szolnok, Karczag L. u. 11.
7. em. 59.; cégjegyzékszáma: 16 06 004776; adószáma:
26060750-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 8. I/5.
5000 Szolnok, Jubileum tér 5. XVII/8.
5000 Szolnok, Czakó Elemér u. 20. 3. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000409/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) Tiszapart 3 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5243 Tiszaderzs, Árpád
u. 3.; cégjegyzékszáma: 16 06 006002; adószáma:
26071389-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5324 Tomajmonostora, Petõfi u. 3.
5324 Tomajmonostora, Lenin u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000388/5. 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) BA-RÓ Vendéglátó Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5200 Törökszent-
miklós, Bocskai u. 4/C 2. em. 9.; cégjegyzékszáma:
16 06 006073; adószáma: 20156471-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÁRMASFONÁS Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Orosz Gy. u. 1. 10. em. 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000363/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sziliczei és Társa Kereskedelmi Be-
téti Társaság (5100 Jászberény, Táncsics M. u. 8.; cégjegy-
zékszáma: 16 06 007910; adószáma: 21127753-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Szent Imre herceg u. 89.
5100 Jászberény, Szent Imre herceg u. 87.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000405/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÉP LAK 2006 Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Tavasz út 6.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 008046; adószáma: 21177569-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Györe és Györe Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
JASMINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Gerle u. 15. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000337/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CODE-SECURITY Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (5331 Kenderes, József A. u. 80.; cégjegyzékszáma:
16 06 008692; adószáma: 21590582-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CODE-SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000362/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FERRO-TÚR Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (5400 Mezõtúr, Fóti
út 156.; cégjegyzékszáma: 16 06 008723; adószáma:
21782046-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000514/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURO ELECTRIC 4531 Villany-
szerelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társa-
ság végelszámolás alatt (5000 Szolnok, Ságvári krt. 32.
fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 16 06 009002; adószáma:
21873344-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
EURO ELECTRIC 4531 Villanyszerelõ, Szolgáltató és

Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000550/4. 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) LÁNA-19 Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (5000 Szolnok,
Szántó krt. 45. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 16 06 009099;
adószáma: 21910935-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LÁNA-19 Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság
LÁNA-19 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Dembinszky u. 21.
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.16-08-000449/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) Balogh Róbert és Társa Építõ-
ipari és Vendéglátó Betéti Társaság (5137 Jászkisér,
Nagykörút 17.; cégjegyzékszáma: 16 06 009199; adó-
száma: 21944228-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000555/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Herman és Herman Kereskedel-
mi Betéti Társaság végelszámolás alatt (5340 Kun-
hegyes, Hajnal u. 31/A; cégjegyzékszáma: 16 06 009336;
adószáma: 22100768-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Herman és Herman Kereskedelmi Betéti 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.16-08-000391/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sol-Soft Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (5052 Újszász, Batthyány L. u. 21.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 009814; adószáma: 21196597-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Sárfû u. 4. II. em. 12.
1156 Budapest, Sárfû u. 4. 3. em. 12.
1091 Budapest, Üllõi út 69. 2. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000389/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) SZÉLES MIHÁLY és Társa
Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság (5055 Jászladány,
Vasút u. 4.; cégjegyzékszáma: 16 06 009833; adószáma:
22280138-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DANKU ATTILA és Társa Építõ és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5055 Jászladány, Alkotmány u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000384/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAME QUALITY WEB Tanács-
adó Betéti Társaság (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc
u. 15.; cégjegyzékszáma: 16 06 009914; adószáma:
22309077-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000325/7. 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) EL-SZER-BL Asztalosipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5235 Tisza-
bura, Dózsa u. 94.; cégjegyzékszáma: 16 06 010274; adó-
száma: 22178185-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2094 Nagykovácsi, Kolozsvári utca 33.
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.16-08-000557/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VINPAK Kereskedelmi, Építõ-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság vég-
elszámolás alatt (5055 Jászladány, Kossuth út 149.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 007296; adószáma: 13036773-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VINPAK Kereskedelmi, Építõipari és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
3561 Felsõzsolca, Szent István u. 57.
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.16-08-000423/5. 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) D és R 2004 Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5055 Jászladány, József Attila u. 20.; cégjegyzékszáma:
16 09 008047; adószáma: 13364360-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5055 Jászladány, Liszt F. u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000412/5. 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) OLÁH-SERVICE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Tóth Ferenc út 3. 2. em. 8.; cégjegyzék-
száma: 16 09 008051; adószáma: 13367868-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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.16-08-000411/7. 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) RACING PLUS 2006 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5091 Tószeg, Karai út 1/A; cégjegyzékszáma:
16 09 008526; adószáma: 13597041-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000393/6. 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) TL. Fix-Bau Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5137 Jászkisér, Bokányi Dezsõ u. 43.; cégjegyzékszáma:
16 09 008601; adószáma: 13629968-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
L. H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Balogh Béla u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma:
01 09 738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000386/6. 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) VERES és TÁRSA Építõipari Kft.
(5440 Kunszentmárton, Szentesi u. 40.; cégjegyzékszáma:

16 09 008856; adószáma: 13728720-2-16) adós felszámolá-
sát 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000401/5. 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) SAPARY-FÉM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5231 Fegy-
vernek, Ady Endre út 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 009034;
adószáma: 13826419-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma:
01 09 738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000461/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÚT-ÉP BAU Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5094 Tiszajenõ, Szolnoki út 14.; cégjegyzékszáma:
16 09 009764; adószáma: 13696951-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2740 Abony, Damjanich út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉGFELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000392/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO-FERR 2006 Munkaerõ-köz-
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vetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (5331 Kenderes,
Turgonyi út 10.; cégjegyzékszáma: 16 09 009916; adószá-
ma: 13704876-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Vörösmarty út 57. 4. em. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000169/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FRIDOM Ingatlanhasznosító, Ke-
reskedelmi és Kivitelezõ Betéti Társaság (7030 Paks,
Tolnai út 2.; cégjegyzékszáma: 17 06 003018; adószáma:
26471071-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FRIDOM Kereskedelmi és Kivitelezõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Széchenyi tér 6.
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.17-08-000251/5. 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) XXL 2001. Biztonsági Szolgálat
Betéti Társaság végelszámolás alatt (7131 Mözs, Dobó
u. 11.; cégjegyzékszáma: 17 06 005244; adószáma:
21124499-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
XXL 2001. Biztonsági Szolgálat Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Bálint köz 1.
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.17-08-000249/5. 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) DUÓ Pizzafutár Vendéglátó-ipari
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (7030
Paks, Váci M. u. 5.; cégjegyzékszáma: 17 06 006148; adó-
száma: 22146272-2-17) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUÓ Pizza-futár Vendéglátó-ipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TNT-2005 Vendéglátó-ipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.17-08-000229/6. 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) GÁZFRÖCCS Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7056 Szedres,
Apáti-puszta; cégjegyzékszáma: 17 06 006285; adószáma:
21835072-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÁZFRÖCCS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7900 Szigetvár, József A. utca 33.
7173 Zomba, Szentgál-Szõlõhegy 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000270/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NETALON Rendszer-
ház Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd,
Tartsay-ltp. 48. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 17 09 003394;
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adószáma: 11296218-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7064 Gyönk, Petõfi u. 357.
7173 Zomba, Ady Endre utca 20.
7064 Gyönk, József A. utca 537.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000278/5. 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) RELSAK ÉS ZS. ZS. Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (7191 Hõgyész, Fõ u. 2.; cégjegyzék-
száma: 17 09 003415; adószáma: 11296232-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RELSAK ÉS ZS:ZS Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000228/6. 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) I & J BAU Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7191 Hõgyész, Arany János u. 83.; cégjegyzékszáma:
17 09 004424; adószáma: 12816565-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000274/6. 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) CI-DA Ingatlanhasznosító Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7081 Simontornya, Beszédes
Ferenc u. 24.; cégjegyzékszáma: 17 09 004497; adószáma:
12869051-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy út 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000188/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Egyetértés Agrárszövetkezet
Nádasd végelszámolás alatt (9915 Nádasd, Petõfi S.
u. 43–45; cégjegyzékszáma: 18 02 000198; adószáma:
10077465-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
EGYETÉRTÉS Mezõgazdasági Termelõszövetkezet

Nádasd
Egyetértés Agrárszövetkezet Nádasd
Jogelõd(ök):
Alkotmány Mgtsz Katafa
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000219/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Vashegy Mezõgazdasági Szövetke-
zet (9795 Vaskeresztes, 1385/2. hrsz.; cégjegyzékszáma:
18 02 000232; adószáma: 10073375-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Felsõcsatári Népek Barátsága Mgtsz
Elõzõ székhelye(i):
9794 Felsõcsatár, Arany J. u. 37.
9795 Vaskeresztes, Fõ u. 91.
9795 Vaskeresztes, Hegy 1385. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000025/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vasi LZ-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Géfin
Gy. utca 22.; cégjegyzékszáma: 18 06 103974; adószáma:
20702890-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000138/5. 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) FABRICIUS TOURS Pénzügyi
Tanácsadó és Utazásszervezõ Betéti Társaság (9763
Vasszécseny, Dózsa György utca 10.; cégjegyzékszáma:
18 06 105339; adószáma: 21910179-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000139/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) 407 Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (9542 Boba, Rózsa Ferenc utca 14.; cég-
jegyzékszáma: 18 06 105583; adószáma: 22148566-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
7912 Nagypeterd, Kossuth L. u. 118.
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.18-08-000147/6. 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) NA-KO 2005. Szolgáltató Betéti
Társaság (9730 Kõszeg, Liszt Ferenc utca 26.; cégjegy-
zékszáma: 18 06 105774; adószáma: 22247108-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000146/5. 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) GOLDEN PRIVAT 2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombat-
hely, Rohonci utca 46. 5. em. 32.; cégjegyzékszáma:
18 06 106024; adószáma: 22360759-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft.,
1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000112/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Corvinus Bolt Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombat-
hely, Kõszegi u. 2.; cégjegyzékszáma: 18 09 104102; adó-
száma: 11906955-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AMBRUS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Corvinus Security Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9625 Bõ, Petõfi Sándor utca 43.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000113/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZOLLATT Közlekedési és Kereske-
delmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Bezerédi Amália u. 1.; cégjegyzékszáma:
18 09 104281; adószáma: 12466177-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZOLLATT Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

sági Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Rt., 1025 Budapest,
Felsõ Zöldmáli út 61–65/B IV. em. 18., cégjegyzékszáma:
01 10 043648.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000218/16. 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) KUTHYKER Ipari-Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9500 Celldömölk, Dr. Szomraky út 1.; cégjegyzékszáma:
18 09 104424; adószáma: 12545618-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KUTHYKER Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
KUTHYKER Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000204/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) Szabó & Szabó Kerámiagyártó
és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9954
Rönök, Temetõ utca 1.; cégjegyzékszáma: 18 09 105118;
adószáma: 12870288-2-18) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
5.Fpk.18-08-000165/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KORONA-2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9900 Kör-
mend, Nemes Lipót utca 1. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma:
18 09 105354; adószáma: 12974629-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Agráripari,
Kereskedelmi és Gazdasági Tanácsadó Rt., 7400 Kapos-
vár, Arany J. tér 5., cégjegyzékszáma: 14 10 300127.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000182/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Nádasd-Farm Mezõgazdasági Ter-
melõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9800 Vasvár,
Mártírok út 41.; cégjegyzékszáma: 18 09 105454; adószá-
ma: 13028013-2-18) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000177/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOBIL-CARGO 2003 Szál-
lítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (9600
Sárvár, Temetõ u. 4. A ép. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
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18 09 105476; adószáma: 13042156-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9600 Sárvár, Batthyány utca 6. 1. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000142/7. 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) VAMI-FIX 2004 Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9800 Vas-
vár, Petõfi utca 83.; cégjegyzékszáma: 18 09 105825; adó-
száma: 13222853-2-18) 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
5.Fpk.18-08-000114/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SAVOY SERVICE Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (9800 Vasvár, Petõfi u. 83.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 105858; adószáma: 11779067-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Ó utca 7.
1073 Budapest, Tököli u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000176/7. 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) GOLF & EXCLUSIVE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9737

Bük, Birdland villapark, Golf utca 469.; cégjegyzék-
száma: 18 09 106592; adószáma: 13630896-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1091 Budapest, Üllõi út 69. 2. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000090/15. 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) KLÉ & KLÉ Ingatlanforgalmazó és
Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szom-
bathely, Zelli major 2.; cégjegyzékszáma: 18 09 106919;
adószáma: 13794695-2-18) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9763 Vasszécsény, Arany János utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000194/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KS Projekt Gazdálkodási, Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szom-
bathely, Semmelweis utca 33.; cégjegyzékszáma:
18 09 107147; adószáma: 13915825-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000173/5. 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) NOVASZIG 2007 Építõipari
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Korlátolt Felelõsségû Társaság (9751 Vép, Hunyadi
utca 63.; cégjegyzékszáma: 18 09 107408; adószáma:
14033917-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000291/8. 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) DOMINÓ 2000 Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8400 Ajka, Dobó K. utca 14.; cégjegyzékszáma:
19 09 504753; adószáma: 11787040-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOMINÓ 2000 Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Széchenyi utca 50.
8400 Ajka, Széchenyi utca 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000486/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való
közzétételét, hogy a(z) Piro-Fekete Pirotechnikai Ter-
mékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (8184 Fûzfõgyártelep, Nit-
rokémiai Rt., Ipari park, 034/20. hrsz.; cégjegyzékszáma:
19 09 505109; adószáma: 11912039-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Piro-Fekete Pirotechnikai Termékeket Gyártó és For-

galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Hungaropyro Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
8182 Peremartongyártelep, Berhidai hrsz. 06/33.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma:
01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000314/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MIKLÓS és ECZLI Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8200 Veszprém, Cseri utca 43. B ép.; cégjegy-
zékszáma: 19 09 507683; adószáma: 13303884-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként 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
4.Fpk.19-08-000194/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BEST YA HUA Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Strom-
feld A. utca 8. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 19 09 508557;
adószáma: 13293170-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1086 Budapest, Karácsony Sándor u. 21. 1. em. 5.
8200 Veszprém, Kistó u. 27.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 40. fszt. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzék-
száma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000367/9. 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) BONT-ÉP-KER Építõipari,
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Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8451 Ajka-Padragkút, Padragi
út 329.; cégjegyzékszáma: 19 09 509340; adószáma:
13906126-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi
és Befektetési Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery
u. 53., cégjegyzékszáma: 01 09 269376.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000319/9. 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) BC CONNECT Állateledel-kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém,
Március 15. utca 4. B lház. 8. em. 36.; cégjegyzékszáma:
19 09 509980; adószáma: 13631244-2-19) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BC Magyarország Állateledel-kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Menház u. 20.
3400 Mezõkövesd, Rákóczi u. 10.
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.19-08-000197/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Red-Point Hungary Security Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém,
Füredi út 16.; cégjegyzékszáma: 19 09 510186; adószáma:
13428664-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Polgár Security Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Terasz utca 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020582/4. 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) UNI-PROD Ipari és Szolgáltató
Kisszövetkezet végelszámolás alatt (8960 Lenti, Zrínyi
u. 6.; cégjegyzékszáma: 20 02 050013; adószáma:
10196696-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELEKTRISZ Ipari és Szolgáltató Kisszövetkezet
UNI-PROD Ipari és Szolgáltató Kisszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020587/4. 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) Balatongyöngye Mezõgazdasági
Termelõszövetkezet, Balatongyörök végelszámolás
alatt (8313 Balatongyörök Kossuth u. 70.; cégjegyzék-
száma: 20 02 050195; adószáma: 10265901-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Vindornyamenti Mgtsz Karmacs
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020411/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LIVELLO-2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely, Bercsényi
M. u. 66.; cégjegyzékszáma: 20 06 033399; adószáma:
27679090-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
LIVELLO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Zsídi u. 39. I/3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-
gi-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020580/4. 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) HUNGÁRIA-PARTNER Tanács-
adó és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8900 Zalaegerszeg, Tüttõssy Ferenc u. 6. 2. em. 14.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 037159; adószáma: 21188394-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGÁRIA-PARTNER Tanácsadó és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-

gi-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020501/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GODINEK Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Irtás u. 14.
D ép.; cégjegyzékszáma: 20 06 037427; adószáma:
21439470-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 895908.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020581/4. 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) FUB-Appartmann Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (8754 Galambok,
Csányi u. 6.; cégjegyzékszáma: 20 06 037689; adószáma:

21555794-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FUB-Appartmann Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020579/4. 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) AQUA-PLAST Vízisportszer-
gyártó és Javító Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (8360 Keszthely, Bakacs út 8.; cégjegy-
zékszáma: 20 09 060148; adószáma: 10349715-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AQUA-PLAST Vízisportszergyártó és Javító Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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.20-08-020434/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DOC96 Állat-egészségügyi Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8761 Pacsa,
Zrínyi Miklós utca 7/A; cégjegyzékszáma: 20 09 065988;
adószáma: 13114701-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020424/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FAVORIT P. K. F. Kereskedelmi
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Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Béke utca 42.; cégjegyzékszáma: 20 09 066061; adó-
száma: 13149246-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020418/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EU-TRUCK Fuvarozó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8992 Bagod, Szent Erzsébet
u. 21.; cégjegyzékszáma: 20 09 066436; adószáma:
13332309-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8996 Zalacséb, Rákóczi u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020600/3. 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) SA-JÁTÉK Szerencsejáték-
szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (8917 Milejszeg, Petõfi utca 63.; cégjegyzékszáma:
20 09 067003; adószáma: 13587743-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SA-JÁTÉK Szerencsejáték-szervezõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SATÖBI Szerencsejáték-szervezõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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.20-08-020101/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIBÁS INVEST Építõipari és
Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszt-
hely, Pipáskert utca 7.; cégjegyzékszáma: 20 09 067887;
adószáma: 14025848-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; szék-
helye: 1037 Budapest, Seregély u. 17.) mint a Rády Épí-
tész Iroda és Ingatlanhasznosító Kft. „f. a.” (Cg.:
[13 09 106403]; székhelye: Rády Kft. „f. a.”, 2096 Üröm,
Kárókatona u. 11.; adószáma: [10947636-2-13]) bíróság
által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a felszámolás alatt álló társaság
– R & R Épülettervezõ Kft.-ben meglévõ 1 300 000 Ft

névértékû részesedését, irányár: 65 000 Ft, valamint
– a Terézvárosi Épülettervezõ Kft.-vel szemben fenn-

álló 8 700 000 Ft követelését, irányár: 43 500 Ft (továb-
biakban: vagyon).

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban zárt borítékban Rády Kft. „f. a.” megjelöléssel

2008. december 16-án 10 óráig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (Budapest, III., Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására 2008. december 16-án 10 órakor közjegyzõ elõtt
kerül sor. Több érvényes, megfelelõ, azonos értékû pályá-
zat esetén 2008. december 16-án 10 óra 30 perckor nyilvá-
nos ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meghatározott
feltételek szerint. A pályázati felhívásban és útmutatóban
meghatározott határidõn belül benyújtott pályázatok ke-
rülnek elbírálásra. A pályázati felhívás és útmutató a Bu-
dapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a
hirdetés Cégközlönyben történõ megjelenését követõ nap-
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tól munkanapokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Se-
regély u. 17.). A vagyonra vonatkozó tájékoztató adatokat
pályázati útmutató birtokában lehet megtekinteni elõre
egyeztetett idõpontban. A pályázat kiírója felhívja az elõ-
vásárlásra jogosultak figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat
a nyilvános értékesítés keretében az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel is módosított 1991. évi IL. törvény 49/C. § (2) be-
kezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást – az ajánlatok beérkezése elõtt – visszavonja,
illetve a pályázatot – megfelelõ pályázat hiánya esetén –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelke-
zésére a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es
telefonszámon Bana Károlyné felszámolóbiztos és
Halászné dr. Balkay Hanna.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a SPEED-HOME Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 305284]; székhelye: 8651 Balatonszabadi,
Széchenyi u. 9.) Somogy Megyei Bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanát:

Siófok, belterület 10071/61. hrsz. alatti beépítetlen terü-
let megnevezésû ingatlan 1/2 tulajdoni hányada.

Az ingatlan becsült értéke: 1 800 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 180 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodá-

jában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. Unicredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban ,,SPEED-HOME Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a
felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 27.)

követõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton el-
juttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a
küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába
beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés

létrejöttének, és a birtokba adásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem

jelent értékesítési kötelezettséget.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a törvény értelmében [Cstv. 49/A. § (4) be-
kezdés] a pályázók között ártárgyalást tart.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján e
jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános ér-
tékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. december 10-én 16 óra
30 perckor a felszámoló székhelyén.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen: 1055 Bu-
dapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd [tel.: 06 (1)
302-3420].

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[15 09 061433]; 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.;
e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu) mint a MI-VA
Vaja Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 062571]; 4356 Nyírcsaholy,
Hunyadi u. 126.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi követelését:
I. Követelés
A Kövér Sándor (4356 Nyírcsaholy, Hunyadi u. 126.)

adóssal szembeni követelését, amely a Nyíregyházi Városi
Bíróság Pk. 50.035/2008/2. számú végzésével jogerõs.
A követelés kifejezetten bizonytalan, az adós beszámítási
igényt nem kíván érvényesíteni.

A követelésre vonatkozóan rendelkezésre álló doku-
mentumokba, iratokba betekintést a felszámolói irodában
biztosítunk.

II. A pályázaton való részvétel feltétele
– A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell be-

nyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. nyíregyházi iro-
dájának címére (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.), a
borítékon tüntessék fel, hogy ,,Pályázat a MI-VA Vaja Kft.
f. a. követelésére”, vagy személyesen lehet leadni a felszá-
molói irodába.
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– A pályázat beérkezésének határideje:

2008. december 12. (péntek) 12 óra.

– Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

– Amennyiben egyazon vagyontárgyra több megfelelõ
– a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – ár-
ajánlat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tûz ki,
melynek idõpontjáról és helyérõl az érintett feleket írásban
értesíti.

– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelé-
sével módosíthatóak.

– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
Varga Zsolttól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefon-
számon.

– A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (tár-
saság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ér-
keztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pá-
lyázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.

– A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 na-
pon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít,
eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafize-
tésre kerül. A teljes vételárat a szerzõdéskötéskor kell
megfizetni.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat legkésõbb a
pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban jelentsék be a
felszámoló szervezet felé.

– A pályázat érvényességének feltétele, hogy az aján-
lott vételár 20%-ának megfelelõ bánatpénz a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig befizetésre kerüljön a MI-VA
Vaja Kft. „f. a.” pénztárába: Nyíregyháza, Jókai tér 3. I. 4.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kije-
lölt felszámoló

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
GEO-TREND ’03 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 869611]; székhelye: 1182 Budapest,

Kisasszonyfa u. 13.) tulajdonában lévõ alábbi gépjár-
mûvet:

Forgalmi rendszám: JWP-575.
Gyártmány: SUZUKI.
Típus: SWIFT II GS.
Hengerûrtartalom: 1490 cm3.
Gyártási év: 2005.
Irányár: 1 500 000 Ft + áfa.
A pályázat részletes feltételeire vonatkozó tájékoztató

– a hirdetés megjelenésének napjától – a felszámoló 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5. szám alatti irodájában munka-
napokon 9–15 óra között vehetõ át díjmentesen.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani, a borí-

tékon fel kell tüntetni a ,,GEO-TREND” feliratot. A pá-
lyázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton az
alábbi címre lehet leadni, illetve megküldeni: 5000 Szol-
nok, Szapáry út 31. I. 5.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ közzétételt (2008. november 27.) követõ 17. nap
12 óra. A postai úton megküldött pályázatok határidõben
történõ beérkezése a pályázók felelõssége.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vagyonelem megne-
vezését, az ajánlattevõ nevét, címét – társaság esetében
1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegyzésre
jogosult aláírási címpéldányát másolatban –, a fizetés
módját.

A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott vételár
10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz felszámoló Buda-
pest Bank Nyrt.-nél vezetett 10100792-78413800-
00000005 számú bankszámlára történõ befizetése a pályá-
zat benyújtásának határidejéig.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérke-
zési határidõn túl 60 napig fenntartja.

A pályázónak írásbeli nyilatkozatával tudomásul kell
vennie az eladó kellékszavatosságának, illetve garanciájá-
nak teljes körû kizárását.

A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az
ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára
vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget te-
gyen.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a pá-
lyázatok benyújtásának határidejét követõ 8 napon belül
Halászné dr. Lazányi Edit közjegyzõ – 5000 Szolnok,
Baross u. 1. III. 309. – jelenlétében kerül sor.

A pályázatok elbírálása az ajánlatokat tartalmazó borí-
tékok felbontását követõ 3 napon belül megtörténik,
amelynek eredményérõl – szükség esetén az ártárgyalás
idõpontjáról – a pályázaton részt vevõk írásos értesítést
kapnak.

A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámításra, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirde-
tést követõ 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül.

Az ajánlattevõk között a felszámoló a pályázatok elbírá-
lását követõ 8 napon belül, 5000 Szolnok, Szapáry út 31.
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I. 5. szám alatti irodájában nyilvános árversenyt tart,
amennyiben legfeljebb 10%-os eltérés van az ajánlott,
megfelelõ vételárak vonatkozásában a pályázók között.

A felszámoló a kellékszavatosság kizárásával a vagyon-
elemek tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen adja át.

A felszámolási eljárásra a több alkalommal módosított
1991. évi XLIX. törvény elõírásai az irányadóak, amely-
nek alapján kerül sor a vagyon értékesítésére.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános érté-
kesítés során érvényesíthetik jogosultságukat, amennyi-
ben elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásá-
val – a pályázat benyújtási határidejéig írásban benyújtják.

A kiíró – kedvezõtlen árajánlat esetén – fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiá-
nyában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A gépjármû elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõ, a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
dr. Fekete László felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (56)
413-730-as telefonszámon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12., pécsi fióktelep:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.) az ALPHA-PAPER Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[02 06 060725]; székhely: 7751 Szederkény, Pécsi
utca 19/B) a Baranya Megyei Bíróság 3. Fpk.
02-07-000462. sz. végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az ALPHA-PAPER Kereskedel-
mi és Szolgáltató Bt. „f. a.” tulajdonát képezõ

– OPEL ASTRA H SPORT gyártmányú, benzinüzemû,
2004-es évjáratú gépjármûvet. Mûszaki érvényességi idõ:
2008. december 31.

Irányár: 2 300 000 Ft (kettõmillió-háromszázezer fo-
rint) (áfa az áfatörvény 142. §-a szerint).

– SKODA SUPERB 1.9 PD TDI LIMITED gyártmá-
nyú, dízelüzemû, 2004-es évjáratú gépjármûvet. Mûszaki
érvényességi idõ: 2010. március 20.

Irányár: 3 000 000 Ft (hárommillió forint) (áfa az áfatör-
vény 142. §-a szerint).

– palackot rekeszbe rakó gépet.
Irányár: 50 000 Ft + áfa (ötvenezer forint + áfa).
A gép egy palackozó gépsor része volt, alkatrészként

hasznosítható.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
7621 Pécs, Mátyás király u. 21., illetve 7601 Pécs, Pf. 378
szám alatti címekre kér ,,ALPHA-PAPER Bt. f. a. VÉTE-

LI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személye-
sen vagy postai úton eljuttatni.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét/székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vál-
lalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az aján-
lattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a gépjármûvek
vonatkozásában bánatpénz befizetésének igazolását a pá-
lyázat benyújtásáig.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 27.) számított 15. nap 12 óra. A felszámoló a sze-
mélyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt
állít ki. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a
gépjármûvek vonatkozásában a meghirdetett nettó irányár
5%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló
szervezet CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700055-
04225205-52000001 sz. számlájára, „ALPHA-PAPER Bt.
f. a.” megjegyzéssel.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak elõre egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Weintraut Józseftõl a 06 (72) 513-624-es telefonszá-
mon kapható.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül a fel-
számoló az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû
pályázat esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást
tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól a felszámoló
az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlat-
nak minõsül, ha az ajánlati ár a legmagasabb megajánlott
nettó vételár 90%-át elérte.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja és új pályázatot írhat ki.

Felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott
elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási
jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

Az YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft. (Cg.: [01 09 461424]; 1025 Budapest, Csévi
u. 11/B) mint a TESZIKER Tetõfedõ-Szigetelõ és Ke-
reskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 000707]; 4024 Debre-
cen, Vígkedvû Mihály u. 53.) Hajdú-Bihar Megyei Bíró-
ság által kijelölt felszámolója (továbbiakban: felszámoló)

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az adós alábbi ingatlanát:
Hajdúbagos külterület 028/2. hrsz. alatt fekvõ kivett ta-

nya területtel, 1593 m2 megjelöléssel, valamint 5-ös minõ-
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ségi osztályú szántó, 1763 m2 területtel 1,83 AK értéken
nyilvántartva (1/1 tulajdoni hányadú, 3356 m2).

Irányár: 200 000 Ft.
Bánatpénz összege: 20 000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, cím, eredeti, 30 napnál nem ré-

gebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány, adószám),
– a felajánlott vételárat, a fizetés módját,
– az ajánlat érvényességi idejét, határidejét,
– a pályázó köteles a bánatpénzt a TESZIKER Kft.

„f. a.” házipénztárába befizetni, az YPLON Kft. székhe-
lyén.

A befizetés igazolását a pályázati anyaghoz mellékelni
kell.

A eszközök megtekintésére a 200-5464-es telefonszá-
mon, elõzetesen egyeztetett idõpontban van lehetõség.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kelléksza-
vatosságot a felszámoló nem vállal.

A beszámítás lehetõségét a törvény kizárja.
A pályázatban minimum 60 napos ajánlati kötöttséget

kell vállalni.
Az ajánlatot zárt borítékban, személyesen kérjük eljut-

tatni a felszámoló székhelyére (a postai úton való kézbesí-
tést, annak kockázata miatt kizárjuk).

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétélelétõl (2008.
november 27.) számított 15. nap 12 óra (munkanapokon
10–14 óráig).

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvános
értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A benyújtási határidõt követõ 10 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Több azonos értékû ajánlat
esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgya-
lást tart.

Az esetleges elõvásárlásra jogosultak ezen jogukat a pá-
lyázat keretében gyakorolhatják.

Az ajánlatok értékelésérõl a felszámoló a pályázókat
írásban értesíti.

További információk telefonon, Varga Balázs felszá-
molóbiztostól kérhetõk, a 200-5464-es telefonszámon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhelye:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378), az ,,É-Farmer Trade” Mezõgazdasági Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 007317];
székhelye: 9161 Gyõrsövényház, Fehértói u. 37.; adó-

száma: [11611398-2-08]) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Bíróság 2. Fpk. 08-04-000218/9. számú jogerõs végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi ingatlanokat:

– Gyõrsövényház, belterület 104/2/A. hrsz. alatt fel-
vett, 39 m2 alapterületû, egyéb épület megjelölésû in-
gatlant.

Irányár: 1 500 000 Ft + áfa (egymillió-ötszázezer forint
+ áfa).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.
8901 Zalaegerszeg, Pf. 235, illetve 8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 13. szám alatti címekre kér É-Farmer
Trade Kft. „f. a.” VÉTELI AJÁNLAT megjelöléssel, zárt
borítékban személyesen vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély aján-
lattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ
esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására al-
kalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegy-
zésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldá-
nyát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket,
nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, vala-
mint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 27.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõk. További információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta felszámoló-
biztostól a 06 (30) 247-2666-os telefonszámon szerez-
hetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ azonos értékû (a vételár vonatkozásában leg-
feljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlattevõk
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, mely-

2008/49. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8853



nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint a CSILLAGVI-
LÁG Mûszaki Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 113412] 6000 Kecskemét, Magyar u. 20.) felszá-
molója az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján

ismételt nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:

Az adásvétel tárgya:
JPK-378 forgalmi rendszámú gépkocsi.
Hyundai gyártmányú Trajet 2.0 CRDI típusú.
Gyártási év: 2002.
Hengerûrtartalom: 1991 m3.
Teljesítmény: 83 kW.
Dízel.
Saját tömeg: 1826 kg.
Össztömeg: 2510 kg.
Szállítható személyek száma: 7.
Irányár: 3 000 000 Ft + áfa.
Az irányár az áfát nem tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése

a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál vezetett
11606002-05654300-06000003 számú számlájára „CSIL-
LAGVILÁG Kft. f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pályá-
zat benyújtásának határidejéig,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– a megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– több megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli) ár-
ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart,
melynek idõpontját és helyét az érdekeltekkel az ártárgya-
lást megelõzõen írásban közli. A pályázatok elbírálása so-
rán elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az
azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban zárt
borítékban ,,CSILLAGVILÁG Kft. Pályázat” jeligével, a
Délprodukt Kft., 6722 Szeged, Attila u. 11. szám alatti iro-

dájában kell benyújtani. Az ajánlatok benyújtási idõ-
pontja: legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való
közzétételétõl (2008. november 27.) számított 15. nap
12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-
síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos felvilágosítás
és a pályázatal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében
rendelkezésre áll: Masa Jenõ, a felszámoló megbízottja
[tel.: 06 (62) 426-375].

A CONTACT NORD Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft.
(Cg.: [01 09 463743]; 1078 Budapest, István u. 47.) mint a
GÓRÉ Bt. „f. a.” (Cg.: [13 06 054704]; 2766 Tápiószele,
Rigó Jancsi köz 7.; adószám: [22180076-2-13]; Pest Me-
gyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános értékesítési pályázatot

hirdet a bt. alábbiakban részletezett vagyonára:
Beregdaróc 0157/1. helyrajzi számon nyilvántartott,

alábbiakban jellemzett épületegyüttes
1. Telek
Megnevezés: major.
Terület: 105 884 m2.
Övezeti besorolás: külterület.
Tulajdoni hányad: 1/1.
2. Épületek
a) Porta-mérlegház 73 m2.
b) Tároló (1B) 626 m2.
c) Tároló (2B) 626 m2.
d) Tároló (3B) 626 m2.
e) Tároló (4B) 626 m2.
f) Tároló (5B) 830 m2.
g) Mûhelyépület 151 m2.
h) Tároló (A) 665 m2.
i) Tároló (B) 665 m2.
j) Tároló (C) 665 m2.
k) Új tárolócsarnok 5400 m2.
A k) jelû új tárolócsarnok ideiglenes használatbavételi

engedéllyel rendelkezik.
3. Építmények
úgy mint térburkolat, térvilágítás, kerítés, fúrt kút, tûzi-

vízhálózat, hídmérleg (6 t), hidroglóbusz, terményszállító
(BF–25 D).

A felsorolt vagyontárgyak csak együtt vásárolhatók
meg.
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A nettó pályázati irányár: 190 000 000 Ft.
A pályázati részvételhez fizetendõ bánatpénz:

19 000 000 Ft.
A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megte-

kinthetõk. Idõpont-egyeztetés Gazsu Csabával [tel.: 06
(70) 239-3657].

A vagyon az értékesítés idõpontjában per- és teher-
mentes.

A pályázat feltétele a bánatpénz átutalása a GÓRÉ Bt.
„f. a.” Commerzbanknál vezetett 14220108-24587008 sz.
számlájára „bánatpénz” megjelöléssel, legkésõbb a pályá-
zat benyújtásával egyidejûleg.

Társaságok esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, hiteles aláírási címpéldányt.

A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy
ingatlanszerzésének akadálya nincs. Ezek feltételei a pá-
lyázat érvényességének.

A pályázat benyújtásának határideje a hirdetmény Cég-
közlönyben való megjelenését (2008. november 27.) köve-
tõ 30. nap 12 óra, amennyiben ez munkaszüneti napra
esik, úgy az ezt követõ elsõ munkanap 12 óra.

A pályázatot zárt borítékban, írásban, személyesen vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: CONTACT
NORD Kft., 1078 Budapest, István út 47. II. 14., 1241 Bu-
dapest, Pf. 97, 3530 Miskolc, Kisavas-alsósor 22. I. eme-
let.

A borítékot ,,GÓRÉ Bt. f. a. PÁLYÁZAT” megjelölés-
sel kell ellátni.

A pályázatban a vételáron kívül a fizetési határidõt is
meg kell jelölni, a bánatpénz befizetését, valamint a vé-
telár fedezetét igazolni kell.

A pályázati kötöttség ideje 60 nap.
A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat eredményének nyilvános kihirdetésére a

CONTACT NORD Kft. (1078 Budapest, István út 47.
II. 14.) irodájában, a pályázat megjelenését követõ 45. na-
pon – amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az ezt
követõ elsõ munkanapon – 11 órakor kerül sor.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat nyilvá-
nos eredményhirdetésén, a véglegesen kialakult vételár is-
meretében vételi szándékuk bejelentésével gyakorol-
hatják.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követõ
8 napon belül visszautalja. A bánatpénz nem kamatozik.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és
új pályázatot írjon ki.

A pályázattal kapcsolatosan részletes felvilágosítás kér-
hetõ Gulyik Zsolt felszámolóbiztostól [tel./fax: 06 (46)
354-484, vagy 06 (30) 968-4256].

A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kije-
lölt felszámoló

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
,,RÕTEJ” Szarvasmarhatenyésztõ, Tej és Hízómarha
Értékesítõ Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 005101]; székhelye:
9451 Röjtökmuzsaj, Szarvasmarhatelep 06/3. hrsz.) tulaj-
donában lévõ alábbi ingatlant:

Helyrajzi szám: 06/11.
Megnevezés: Kivett major
Telekterület: 3.5647 m2

Cím: Röjtökmuzsaj, külterület
Tulajdoni hánya: 1/1
Irányár: 48 800 000 Ft + áfa
A pályázat részletes feltételeire vonatkozó tájékoztató –

a hirdetés megjelenésének napjától – a felszámoló 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5. szám alatti irodájában munka-
napokon 9–15 óra között vehetõ át díjmentesen.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani, a borí-

tékon fel kell tüntetni a ,,RÕTEJ PÁLYÁZAT” feliratot.
A pályázatot zárt borítékban személyesen, vagy postai
úton az alábbi címre lehet leadni, illetve megküldeni: 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5. sz. alatti címre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ közzétételt (2008. november 27.) követõ 20. nap
12 óra. A postai úton megküldött pályázatok határidõben
történõ beérkezése a pályázók felelõssége.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vagyonelem megne-
vezését, az ajánlattevõ nevét, címét – társaság esetében
1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegyzésre jo-
gosult aláírási címpéldányát másolatban –, a fizetés
módját.

A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott vételár
10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz K & H Bank
Zrt.-nél vezetett 10200294-33412252-00000000 számú
bankszámlára történõ befizetése a pályázat benyújtásának
határidejéig.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérke-
zési határidõn túl 60 napig fenntartja.

A pályázónak írásbeli nyilatkozatával tudomásul kell
vennie az eladó kellékszavatosságának, illetve garanciájá-
nak teljes körû kizárását.

A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az
ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára
vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget te-
gyen.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a pá-
lyázatok benyújtásának határidejét követõ 8 napon belül
Halászné dr. Lazányi Edit közjegyzõ (5000 Szolnok, Ba-
ross u. 1. III. 309.) jelenlétében kerül sor.
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A pályázatok elbírálása az ajánlatokat tartalmazó borí-
tékok felbontását követõ 3 napon belül megtörténik,
amelynek eredményérõl – szükség esetén a nyilvános ár-
tárgyalás idõpontjáról – a pályázaton részt vevõk írásos ér-
tesítést kapnak.

A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámításra, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirde-
tést követõ 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül.

Az ajánlattevõk között a felszámoló a pályázatok el-
bírálását követõ 8 napon belül, 5000 Szolnok, Szapáry
út 31. I. 5. szám alatti irodájában nyilvános árversenyt
tart, amennyiben legfeljebb 10%-os eltérés van a megfe-
lelõ ajánlott megfelelõ vételárak vonatkozásában a
pályázók között.

A felszámoló a kellékszavatosság kizárásával az ingat-
lan tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen adja át.

A felszámolási eljárásra a több alkalommal módosított
1991. évi XLIX. törvény elõírásai az irányadóak, amely-
nek alapján kerül sor a vagyon értékesítésére.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános érté-
kesítés során érvényesíthetik jogosultságukat, amennyi-
ben elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásá-
val – a pályázat benyújtási határidejéig írásban benyújtják.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Az ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõ, a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
dr. Fekete László felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (56)
413-730-as telefonszámon.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (cégjegyzékszá-
ma: [01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) mint a ,,QUALIWALL” Építõipari Szol-
gáltató Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[13 06 054178]; székhely: 2314 Halásztelek, Hajnal
u. 56.), a Pest Megyei Bíróság 2. Fpk. 13-07-001768/4.
számú végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet te-
vékenység záró mérlegében szereplõ, el nem ismert egyéb
követelését 20 926 000 Ft értékben, és 21 000 Ft értékkel
feltüntetett tárgyi eszközét.

Irányár: 5 000 000 Ft.
Bánatpénz: a megajánlott vételár 10%-a.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képvise-

leti Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) irodájá-
ban, vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [tel.:

336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapo-
kon 8–16 óra között.

A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) irodája pénztárában letétbe kell helyeznie,
vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-
36111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni,
„QUALIWALL pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek
meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró
ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint rendel-
kezik.

A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, ,,QUALI-
WALL” felirattal kell benyújtani a TREND Gazdasági
Képviseleti Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) postai úton, vagy személyesen.

A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. november 27.) követõ 15. napon
12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt, továbbá, hogy si-
kertelen pályázat esetén a bánatpénz visszautalását a pá-
lyázó milyen bankszámlára kéri.

Magánszemély pályázó esetén szükséges még szemé-
lyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hi-
telesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékokat is.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhelye: 1033 Budapest, Polgár
u. 8–10.; új címe: 1033 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.;
elõzõ neve: UNICORNIS-AGRONOMIX Kft.) mint a
H-BUILD 2000 Építõ és Pénzügyi Szolgáltató Rt.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 10 042701]; 1135 Buda-
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pest, Béke u. 37.) Fõvárosi Bíróság Fpk.
01-02-001297/23. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit csak és
kizárólag együttesen.

Vagyoncsoport megnevezése: „EASY-LIFE CLUB”
Üdülõközpont (Krisztina-major).

A frekventált helyen, az M1-es autópálya közelében el-
helyezkedõ és jelenleg is mûködõ, értékesítésre kerülõ
üdülõkomplexum az alábbi fõbb vagyonelemekbõl áll:

1. A 062/10. hrsz.-ú, 74 578 m2 területû, „major” meg-
nevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely természet-
ben Mosonmagyaróvár külterületén helyezkedik el.

Irányár: 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint).
2. A 062/7. hrsz.-ú, 1687 m2 területû „raktár és udvar”

megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely ter-
mészetben Mosonmagyaróvár külterületén helyezkedik el.

Irányár: 4 000 000 Ft (négymillió forint).
3. A 062/2. hrsz.-ú, 1199 m2 területû „lakóház, udvar,

gazdasági épület” megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni há-
nyada, amely Mosonmagyaróvár külterületén helyezke-
dik el.

Irányár: 4 000 000 Ft (négymillió forint).
4. Az üdülõközpontban levõ tárgyi eszközök (gép, be-

rendezés, felszerelés).
Irányár: 14 000 000 Ft (tizennégymillió forint).
A vagyoncsoport együttes irányára: 522 000 000 Ft (öt-

százhuszonkettõmillió forint).
A fenti irányárak áfát nem tartalmaznak.
Ajánlatot csak és kizárólag együttesen lehet tenni a fen-

tiekben nevesített vagyoncsoportra.
A mûködõ üdülõközpontban (apartman-hotel) jelenleg

280 szállodai férõhely áll a vendégek rendelkezésére.
Az üdülõkomplexum szerepel a nemzetközi RCI üdü-

lési rendszerben, amely az üdülõhasználati jogok cseré-
jét szervezi, bonyolítja.

Az üdülõközpontban a hévíz (gyógyvíz) ellátást biztosí-
tandó termálkút jelenleg befejezetlen állapotban van.

A pályázat keretében a pályázó az adásvételi ügylet so-
rán vállalhatja, hogy az üdülõközpontban üdülõhasználati
joggal rendelkezõ személyek részére a jogaik gyakorlásá-
nak feltételeit biztosítja az érintettekkel kötendõ szerzõdés
keretében, vagy a már meglévõ hatályos szerzõdéseknek
megfelelõen átvállalhatja a H-BUILD 2000 Rt. kötelmeit,
jogait a vonatkozó jogszabályokban foglaltak és az indo-
kolt módosítások, aktualizálások figyelembevételével.

Az üdülõhasználati joggal rendelkezõ személyek az
üdülõközpont fenntartási, üzemeltetési költségeinek fede-
zetére hozzájárulási díjat kötelesek fizetni minden évben.

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 el-
fogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárát, s a fizetési fel-
tételekre, az üdülõhasználati jogosultság szerzõdéses
kötelmeinek átvállalására vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyoncsoportra
vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új
pályázat kiírásáról döntsön.

A legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvá-
nos ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó
1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,H-BUILD 2000 Rt.” jeligével a KURÁ-
TOR-FELSZÁMOLÓ Kft. titkárságán (Kecskemét, Szö-
vetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje:

2008. december 15. (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. december 17-én (szer-
da) 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számoló cég irodája (Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.).

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás (pá-
lyázati tájékoztató stb.) kérhetõ munkanapokon 9–14 óra
között a felszámoló cégnél, Katona József felszámolóbiz-
tostól [Kecskemét, Szövetség tér 1.; tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint
a MIZSE-TOJÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [03 09 111785];
6055 Felsõlajos, Fõ út 8.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát az alábbi cso-
portosításban:
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I. Staalkat pneumatikus tojásfogadó-átrakó egység,
ECM 1800 tojásosztályozó, válogató és szimpla és dupla
csomagolóegység.

Irányár: 20 000 000 Ft + áfa (húszmillió forint + áfa).
II. Beépített, de leszerelhetõ és elszállítható klíma-

rendszer.
Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + áfa).
III. Egyéb eszközök (berendezés, felszerelés stb.).
Irányár: 300 000 Ft + áfa (háromszázezer 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 borí-
tékban ,,MIZSE” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ
Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét, Szövet-
ség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje:

2008. december 15-én (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. december 17-én (szer-
da) 9.30 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számoló 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 kizárólagosan, a bánatpénz be-
fizetése mellett.

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 KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.: [01
09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29.) mint a LOM-
FÉM Kft. ,,f. a.” (Cg.: [13 09 091703]; 2700 Cegléd,
Szelei út 38.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
A 3092/1. hrsz.-ú „üzem” megnevezésû ingatlan 1/1 tu-

lajdoni hányada, amely természetben Kiskunmajsa, Szél-
malom sor 1. szám alatt helyezkedik el.

Az ingatlan földterülete 13 767 m2.
Az adásvétel tárgyát az ingatlan és a rajta lévõ építmé-

nyek, eszközök együttesen képezik.
A közmûvesített ingatlant korábban borászati üzemként

hasznosították.
Irányár: 30 000 000 Ft (harmincmillió forint), amely

áfát nem tartalmaz.
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 pályázati tájékoztató a felszámoló fióktelepének tit-

kárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) mun-
kanapokon 9–14 óra között megtekinthetõ, illetve át-
vehetõ.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyoncsoport
nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési fel-
tételekre vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában az adott vagyoncsoportra vo-
natkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pá-
lyázat kiírásáról 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.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,LOM- FÉM” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2008. december 15. (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. december 17-én 9 órai
kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámoló cég
kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
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az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Deák Rókus megbízottnál [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; székhelye: 1042 Budapest, Árpád
út 57–59.) mint az ,,N és B RAK-PAK” Gyártó, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 068416];
székhelye: 4371 Nyírlugos, Szõlõ u. 22.) kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló vagyontárgyait:
– 1 db Fafeldolgozó üzem (Nyírlugos 0531/6. hrsz.)

Irányár: 20 000 000 Ft.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba

történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal.

Pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az EXE-
REM Kft. 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2. sz.
alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való
közzétételtõl (2008. november 27.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni az „N és B
RAK-PAK” Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontá-
sára a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálására
és a pályázók értesítésére az ajánlati kötöttség idõtartamán
belül kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki az „N és B RAK-PAK Kft. f. a. pályázat bánat-

pénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bá-
natpénzt a felszámoló 10103173-13063000-01001001
számú, a 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 be-
fizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal;
– aki nyilatkozik arról, hogy jelen pályázati felhívás-

ban foglalt tájékoztatást tudomásul vette.
A felszámoló felhívja a figyelmet, hogy a pályázóknak a

befizetett bánatpénzeket az ajánlati kötöttség lejártát kö-
vetõen fizeti vissza. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok

esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül
sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályá-
zattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Tóth
István felszámolóbiztostól a 06 (46) 321-015-ös telefon-
számon.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

A KURÁTOR FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhelye: 1035 Budapest, Kórház u. 29.
I. 3.) mint a Kõris Udvarház Ingtlanfejlesztõ és For-
galmazó Korlátolt Felelõsségû 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 „diszponibi-
lis helyiség” megnevezésû önálló társasházi ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 1089 Buda-
pest, Kõris u. 27. fszt. 1. szám alatt helyezkedik el.

Irányár: 16 500 000 Ft (tizenhatmillió-ötszázezer fo-
rint).

II. A 35967/0/A/127. hrsz.-ú, 94 m2 területû „diszponi-
bilis helyiség” önálló társasházi ingatlan 1/1 tulajdoni há-
nyada, amely természetben 1089 Budapest, Kõris u. 27.
fszt. 2. szám alatt helyezkedik el.

Irányár: 28 500 000 Ft (huszonnyolcmilliló-ötszázezer
forint).

III. A 35967/0/A/130. hrsz.-ú 49 m2 területû „diszpo-
nibilis helyiség” megnevezésû önálló társasházi ingat-
lan 1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 1089 Bu-
dapest, Kõris u. 27. fszt. 5. szám alatt helyezkedik el.

Irányár: 15 000 000 Ft (tizenötmillió 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-
lajdonos két gépkocsibeálló birtoklására és használatára
jogosult.

Irányár: 6 000 000 Ft (hatmillió 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. alatt helyezkedik el. A mindenkori tulajdo-
nos két gépkocsibeálló birtoklására és használatára jogo-
sult.

Irányár: 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
VI. A társasház területén, az I–III. jelzésû fenti önálló

ingatlanok mellett kialakításra került 8 db szabadtéri sze-
mélyképkocsi-parkolóhely használati jogosultsága a tár-
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sasházi alapító okiratban foglaltaknak figyelembevételé-
vel.

Irányár: 2 800 000 Ft (kettõmillió-nyolcszázezer forint
+ áfa).

A vagyoncsoport (I–VI.) együttes irányára:
74 800 000 Ft (hetvennégymillió-nyolcszázezer 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 el-
szállítja, vagy pedig a vevõ külön ügylet keretében megvá-
sárolja 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 borí-
tékban ,,KÕRIS” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2008. december 15-én (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. december 17-én (szer-
da) 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számoló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó az 1991. évi IL. tv. (ún. 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 SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 269376]; székhelye: 1067 Budapest, Csen-
gery u. 53., felszámolóbiztos: Liptákné Tusz Mariann)
mint a JAKE Kereskedelmi Kft. ,,f. a.” (Cg.:
[10 09 020750]; székhelye: 1212 Budapest, József A.
u. 44.), Fõvárosi Bíróság 13. Fpk. 01-2005-003167/12. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a JAKE Kereskedelmi Kft. „f. a.” tulajdo-
nában álló alábbi jármûveket:

„A” jelû pályázat: 1 db OPEL Astra G 1,4 típusú sze-
mélygépkocsi, irányár: bruttó 700 000 Ft,

„B” jelû pályázat: 1 db IVECO 35-10 típusú 3 szemé-
lyes tehergépjármû, irányár: bruttó 500 000 Ft.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határ-
idõn belül a bánatpénz megfizetése, valamint a befizetés-
rõl szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.

A bánatpénz nagysága mind az „A” mind a „B” jelû pá-
lyázat esetében 150 000 Ft–150 000 Ft. A pályázó a bánat-
pénzt a SONTEN Kft. „f. a.” MKB Rt.-nél vezetett
10300002-20606189-00003285 számú számlájára fizet-
heti be.

A gépjármûvek elõzetesen egyeztetett idõpontban meg-
tekinthetõk.

A bánatpénz összege a vételárba beleszámít, sikertelen
pályázat esetén 10 banki napon belül kamatmentesen
visszautalásra kerül.

A pályázatokat két példányban, az alábbi címre kérjük
eljuttatni: SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanács-
adó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53. 406 szoba,
„JAKE pályázat” feltüntetésével.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén hatályos cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
való megjelenéstõl (2008. november 27.) számított 15. na-
pon 9–12 óra között a felszámoló irodájában.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A fel-
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számoló az ajánlatokat azok bontásától számított tizenöt
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 gépjármû vé-
telárát az értékesítéstõl 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 mgfelelõ, közel azonos érté-
kû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

További információ és kapcsolatfelvétel: Liptákné Tusz
Mariann, tel.: 06 (70) 504-7328.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [01 09 895908]; 1016 Bu-
dapest, Naphegy u. 29.) mint a RÁBATRANS Szállí-
tási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[08 09 003348]; 9028 Gyõr, Régi Veszprémi út 14–16.;
adószáma: [11126926-2-08]) a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Bíróság, 6. Fpk. 08-06-000352/4. sz. felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre ajánlja fel a felszámolása alatt álló adós
szervezet alább felsorolt eszközeit:

1. Pótkocsi
Gyártmány: Rába, típus: 578.51.024, alvázszám:

5785102404869905.
Pályázati bruttó ár: 500 000 Ft.
2. Renault, Man, Rába-alkatrész: 255 tétel 1791 db.
Kereskedelmi ömlesztett áru: 17 061 tétel 92 db.
(Anya, csavar, altátét, rugós alátét,
sasszeg, bilincs, ékszíj, csapágy stb.)
Pályázati bruttó ár: 650 000 Ft.
Az eszközök a felszámolóval történt elõzetesen egyez-

tetett idõpontban megtekinthetõk.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár

10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a

pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultsá-

got, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befi-
zetésérõl szóló igazolást, vagy nyugtát.

A bánatpénz megfizethetõ, dr. Gácsi Zoltán (7100 Szek-
szárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 70600126-11079116 szá-
mú letéti számlájára, a felszámolás alatt álló társaság nevé-
nek feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel, átuta-
lással.

A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésé-
vel ,,RÁBATRANS Kft. Pályázat” megjelölésû kettõs,
zárt borítékban kell leadni a Cégközlönyben való megjele-

nést (2008. november 27.) követõ 15. nap 14 óráig, a
CREDIT-PLUSZ Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11. sz.
alatti irodájában személyesen, vagy levélben megküldeni
oly módon, hogy a fenti idõpontig megérkezzen.

A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredmé-
nyérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfe-
lelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a HÚS-CENTER Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 369804]; székhelye: 1144 Budapest, Csertõ
u. 2.) Fõvárosi Bíróság 13. Fpk. 01-07-001216/16. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kizárólag egyben kívánja értékesíteni az adós gaz-
dálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontár-
gyakat:

– A cég székhelyén található húsiparban használatos
mûszaki berendezési tárgyai, illetve gépjármû (részletezé-
sük a tenderfüzetben).

Irányár: nettó 3 000 000 Ft (hárommillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM LINE Zrt. 1092 Bu-
dapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, valamint a
7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121
címekre vár ,,Hús-Center Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
léssel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai
úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a TM-LINE
Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig, és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Hús
Center Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.
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További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától Gacsó János felszámolóbiztostól a 06 (30) 934-9669,
valamint a 06 (1) 219-5444-es telefonszámokon kapható.
A vagyontárgyak megtekinthetõek a Hús Center Kft.
„f. a.” székhelyén (1144 Budapest, Csertõ u. 2.).

A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgyak
részletes leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló
szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és
24 000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 27.) 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 ajánlat-
tevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül,
ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem
nagyobb.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 160583]; székhelye: 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3.; postacím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 8.)
mint az Ipolyfa Bt. ,,f. a.” (Cg.: [12 06 004607]; szék-
helye: 3100 Salgótarján, Úttörõk útja 15. 2/1. em.) felszá-
molója

nyilvános pályázaton

értékesíteni kívánja a gazdálkodó szervezet alábbi va-
gyonát:

2698 Mohora, Rákóczi út 51/A sz. alatt található:
– 2 db üzemképtelen, forgalomból kivont Gazella típu-

sú kisteherautó, irányár 100 E Ft,
– 1 db Níva típusú gépkocsi, irányár 600 E Ft,
– fûnyírók, üzemképtelen fûrészek, fûkaszák és alkat-

részeik.
A vagyonnal kapcsolatban további információt Szûcs

Borbála felszámolóbiztostól a 06 (35) 300-462-es telefon-
számon, vagy elõzetes idõpont-egyeztetés után személye-
sen a felszámoló címén szerezhet a pályázó.

Az írásban benyújtandó pályázat érvényességi feltétele
az ajánlati ár 10%-ának ajánlati biztosítékként történõ be-

fizetése a CMB Holding Kft. Budapest Bank NyRt.
10103719-50610935-00000009 számlájára, illetve kész-
pénzben a felszámoló pénztárába „Ipolyfa” jeligére. Az
elõvásárlási joggal rendelkezõk is e pályázat keretében je-
lenthetik be, hogy élni kívánnak e jogukkal.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. december 12.

A felszámoló a személyesen, két példányban, zárt borí-
tékban benyújtott pályázat átvételérõl elismervényt állít
ki. A postai úton eljuttatott pályázatot két példányban, zárt
borítékban, ,,Ipolyfa Bt. f. a. vételi ajánlat” jelzéssel a fel-
számoló postacímére kell beküldeni.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, pon-
tos címét, a megajánlott vételárat (nettó ár+áfa). A pályá-
zathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalko-
zói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégki-
vonat másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, sta-
tisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetésének igazolását.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít. A felszá-
moló a benyújtási határidõt követõ tizenöt napon belül az
ajánlatokat értékeli, és annak eredményérõl jegyzõköny-
vet készít.

A nyertes pályázóval kötött adásvételi szerzõdésnél a
befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra ke-
rül, a többi pályázó számára a felszámoló a befizetett
összeget az értesítéssel egyidejûleg visszautalja.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa, és új pályázatot írjon ki.

A CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 160583]; székhelye: 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3.; postacím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 8.)
mint a Food-Sped Kft. „f. a.” (Cg.: [12 09 003700]; szék-
helye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 172.) felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíteni kívánja a gazdálkodó szervezet alábbi va-
gyonát:

1. Opel Corsa Delivery Van 1,4I típusú gépjármû, irány-
ár: 300 E Ft.

2. Egyéb vagyontárgyak: szerszámok, irodai berendezé-
sek, mely vagyontárgyak tétele listája a felszámolónál:
2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 8. sz. alatt térítésmente-
sen átvehetõ.

A vagyonnal kapcsolatban további információt Szûcs
Borbála felszámolóbiztostól a 06 (35) 300-462-es telefon-
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számon, vagy elõzetes idõpont-egyeztetés után személye-
sen a felszámoló címén szerezhet a pályázó.

Az írásban benyújtandó pályázat érvényességi feltétele
az ajánlati ár 10%-ának ajánlati biztosítékként történõ be-
fizetése a CMB Holding Kft. Budapest Bank NyRt.
10103719-50610935-00000009 számlájára, illetve kész-
pénzben felszámoló pénztárába „Fodd-Sped” jeligére. Az
elõvásárlási joggal rendelkezõk is e pályázat keretében je-
lenthetik be, hogy élni kívánnak e jogukkal.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. december 12.

A felszámoló a személyesen, két példányban, zárt borí-
tékban benyújtott pályázat átvételérõl elismervényt állít
ki. A postai úton eljuttatott pályázatot két példányban, zárt
borítkban, ,,Food-Sped Kft. f. a. vételi ajánlat” jelzéssel a
felszámoló postacímére kell beküldeni.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, pon-
tos címét, a megajánlott vételárat (nettó ár+áfa). A pályá-
zathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalko-
zói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégki-
vonat másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, sta-
tisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetésének igazolását.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít. A felszá-
moló a benyújtási határidõt követõ tizenöt napon belül az
ajánlatokat értékeli, és annak eredményérõl jegyzõköny-
vet készít.

A nyertes pályázóval kötött adásvételi szerzõdésnél a
befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra ke-
rül, a többi pályázó számára a felszámoló a befizetett
összeget az értesítéssel egyidejûleg visszautalja.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyil-
vánítsa, és új pályázatot írjon ki.

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, Szol-
gáltató 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 jelen-
legi állapotában raktározásra használható. Gépészeti fel-
szereltsége: 4 db TAGA 4568 T típusú telepített hûtõagg-
regát. 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: 13 400 000 Ft (tizenhárommillió-négyszáz-
ezer forint).

A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton
történõ részvételnek – 1 400 000 Ft (egymillió-négyszáz-
ezer 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:

2008. december 15. 12 óra.

A pályázaton történõ részvétel feltételei:
Az ajánlatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni

„MEDITERM PLUSSZ Bt. f. a. ajánlat” megjelöléssel
2008. december 15-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. bánatpénz
megjelölésével befizetésre került;

nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatát a beadási
határidõtõl számított 90 napig fenntartja,

a pályázó nevének és azonosító adatainak közlése, an-
nak igazolását szolgáló okiratok csatolásával (pl. 30 nap-
nál nem régebbi cégmásolat és hiteles aláírási címpél-
dány).

Az ajánlatok bontása a pályázatok beérkezését követõ-
en 5 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében történik a
közjegyzõ irodájában.

Több megfelelõ, azonos (legfeljebb 10%-os eltérés ese-
tén a vételár vonatkozásában) ajánlatot tevõ között nyilvá-
nos árversenyt tart a felszámoló.

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 eredményhirdetésrõl a pályázókat postán értesítjük a
bontást követõ 8 munkanapon belül.
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A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy az irányárnál
alacsonyabb összegû ajánlatokat elutasítsa és az eljá-
rást megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság ([cégjegyzékszám:
[01 10 044074]; székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. 78.; korábbi székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.;
levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 378), a Monopoly’S Keres-
kedelmi, Vendéglátó, Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [11 09 011715]; 2500
Esztergom, Madách u. 3.; adószáma: [10976993-2-11])
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3. Fpk.
11-06-070262/5. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyonelemeket:

1. a Pannon Lúd Mezõgazdasági és Szolgáltató
Kft.-ben (Cg.: [04 09 003431]) lévõ 1 610 000 Ft (egymil-
lió-hatszáztízezer forint) névértékû üzletrésze,

2. a Szentkirályszabadja
– zártkert 999/2. hrsz. alatt felvett 1025 m2 alapterületû

kivett hétvégi ház és udvar,
– valamint zártkert 999/1. hrsz. alatt felvett 1262 m2

kert megjelölésû ingatlanokat, együttesen.
Ingatlanok együttes bruttó irányára: 15 000 000 Ft (ti-

zenötmillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., illetve 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 235 címekre kér, „Monopoly’S Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen
vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. no-
vember 27.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 946-5537-es telefonszámon kérhetõ.

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 jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
hatja és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ azonos értékû (a vételár vonatkozásában leg-
feljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlattevõk
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, mely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (cég-
jegyzékszám: [01 10 043926]; 1064 Budapest, Cházár
András u. 9., szegedi irodája: 6720 Szeged Kölcsey u. 13.
II. 8.) mint a Bács-Pack Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 108339]; 6200 Kiskõrös, Határ u. 50., felszámoló-
biztos: dr Bényi Tamás) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti adós cég alábbi vagyonát.
1 db UFO típusú folyadéktöltõ borászati eszköz:
Irányár: 300 000 Ft
Bánatpénz: 100 000 Ft
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 6720 Sze-

ged, Kölcsey u. 13. II. 8. sz. alatti irodájába kell benyújtani
a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008.
november 27.) követõ 15. nap 12. óráig.

A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül „Bács-
Pack Kft. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít. A nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpén-
zen felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kész-
pénzben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja .

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.
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A bánatpénzt a „Bács-Pack Kft. f. a. bánatpénz” megje-
löléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába kell
befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül. Nem jár vissza a bánatpénzt, ha az
ajánlattevõ az ajánlatot az ajánlati kötöttség tartama alatt
visszavonja. Az ajánlati kötöttség a benyújtási határidõtõl
számított 15 nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as
telefonszámon.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a MES-
SING-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 362996]; 1094 Budapest, Balázs B.
u. 30.) a Fõvárosi Bíróság 10. Fpk. 01-05-005535/9. szá-
mú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
nyílászárókhoz használatos vasalatokat (zárak, kilincsek
stb.) és egyéb ingóságokat.

Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másola-
tát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószá-
mát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító banki vagy
pénztári bizonylatot.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlá-
ra, vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett idõpontban
megtekinthetõk és megvizsgálhatók.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg, azzal, hogy a tulaj-
donjog változásával kapcsolatos valamennyi költség a pá-
lyázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdések
létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2008. november 27.) számított 15. napon (délelõtt)
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszá-
moló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Messing-Bau Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 202-2208-as telefonszá-
mokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a ,,LA-
ROSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[02 09 000322]; 7621 Pécs, Citrom u. 12.) a Baranya Me-
gyei Bíróság 5. Fpk. 02-07-000293/6. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
cipõkészletet.

Irányár: 3 400 000 Ft + áfa (hárommillió-négyszázezer
forint + áfa).

Bánatpénz: 200 000 Ft (kettõszázezer forint) vagy a
megpályázott cipõkészlet hányad bruttó irányárának
10 (tíz) %-a.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését bizonyító banki igazolást vagy pénztárbi-
zonylatot.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára, vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
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Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért és azok egyes
részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt
a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba
lépésnek az elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. november 27.) számított 15. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló budapesti irodájában: Concordat
Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „LA-ROSA Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20. munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogo-
sultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztosnál, a 06 (1) 202-2208, 06 (92) 510-466-os
vagy Láng Nóránál a 06 (92) 510-466-os telefonszámokon
[telefax: 06 (92) 510-426].

A GORDIUS CONSULTING Kft. (Cg.: [01 10 042573];
1143 Budapest, Besnyõi u. 13.) mint a BALATONI TÕ-
ZEG Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 699723]; 1115 Budapest,
Bartók Béla út 92–94.) felszámolója, Filip György felszá-
molóbiztos

nyilvános pályázati úton

hirdeti meg az adós szervezet alábbi vagyontárgyait:
– Fiat Brava 1.6 SX 16 V típusú benzin üzemû, 1998

gyártási évû üzemképes, lejárt mûszakival rendelkezõ
gépkocsiját. Irányár: bruttó 800 000 Ft.

– Beregszászon tárolt 810 m3 tûzifa, 280 m3 széldeszka
és 18 000 m3 fûrészporkészletét. Az árukészlet vámolási,
szállítási és egyéb más költsége a vevõt terhelik. Irányár:
bruttó 20 000 000 Ft.

– Beregszászon tárolt TP 230 faaprító gép. Irányár
bruttó 2 700 000 Ft.

– Beregszászon tárolt fahasító gép. Irányár: bruttó
260 000 Ft.

Részvételi feltételek:
– a megjelölt bruttó irányár 10%-ának bánatpénz-

ként történõ befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett
– elkülönített – bankszámlájára: 10300002-2035521-
70383285, Gordius Consulting Zrt. nevére, hivatkozással
a BALATONI TÕZEG Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásá-
nak határidejéig beérkezõen 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 vé-
telár összegét, a fizetés módjának és határidejének hatá-
rozott megjelölését,

– egyúttal nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a
benyújtási határidõtõl számított 90 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban ,,BALATONI TÕZEG
Kft. f. a. PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személye-
sen, vagy postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére:
Budapest XIV., Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postací-
mére: 1576 Budapest, Pf. 52.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. november 27.) 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.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése
esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást folytat. A fel-
számoló megfelelõ ajánlat hiányában erre hivatkozással
eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot.

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 06 (1) 252-3576-os telefonszámon.

A FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 689092]; 1027 Bu-
dapest, Varsányi I. u. 38. fszt. 1.) felszámoló szervezet,
mint a Gránium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
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Felelõsségû Társaság (Cg. [18 09 106230]; 9700 Szom-
bathely, Hunyadi J. u. 17.) „f. a.” felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé az adós cég vagyontárgyainak nyilvános értéke-
sítésére.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
1. Az adós tulajdonát képezõ a Budapesti I. Számú

Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott Budapest IX. kerü-
let, 36814/0/A/6. hrsz. alatt, természetben 1090 Budapest
IX. kerület, Üllõi út 11–13. szám földszint 56 m2 alapterü-
letû, 1/1 tulajdoni arányú társasházi raktár ingatlan, az in-
gatlanhoz tartozó az alapító-okiratban meghatározott mel-
lékhelyiségekkel.

Az ingatlan irányára: 20 000 000 Ft (húszmillió forint).
1. Az értékesítés feltételei:
– Az ajánlattevõ részérõl a megvásárolni kívánt va-

gyontárgy vonatkozásában a bánatpénz a kiírt irányár
20%-a, melyet a pályázó köteles a felszámolónál a pályá-
zat benyújtásával egy idõben letétbe helyezni. A bánat-
pénz után kamat nem jár, de kezelési költséget sem számít
fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályázóknak a bá-
natpénz visszajár az elbírálási idõ utáni 10 napon belül,
melybõl a felszámoló a visszautalás költségeit levonja.
A bánatpénz az eredménnyel járó pályázó szerzõdésköté-
sekor a vételárba beszámít.

– A pályázat elnyerése esetén a vételár legkésõbb há-
rom napon belüli megfizetése.

– A pályázat eredményessé nyilvánítása.
– A pályázással 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vál-

lalása.
– A vagyontárgy csak a teljes vételár megfizetése ese-

tén vehetõ birtokba.
Nyilvános ártárgyalás tartása esetén az ártárgyalás felté-

teleinek is eleget kell tennie a pályázónak.
A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ

fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámí-
tással nem élhet.

2. Az ajánlatok benyújtásának formája, idõpontja, az
átvétel és az elbírálás módja:

Az ajánlatokat írásban, magyar nyelven, zárt boríték-
ban, ajánlott-tértivevényes levélben posta útján 5101 Jász-
berény, Pf. 23 címen vagy közvetlenül a felszámolóbiz-
tosnak történõ átadással az adós 5100 Jászberény, Nagy-
templom u. 10. szám alatti irodájában lehet benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a feladó nevét és címét, illetve
a felszámoló nevét és címét, továbbá a ,,GRÁNIUM Kft.
f. a. PÁLYÁZAT” jeligét. Egy személy vagy cég részérõl
ugyanazon vagyontárgyra csak egy pályázat küldhetõ be
érvényesen. Nyitott borítékban benyújtott ajánlat érvény-
telen! A határidõben beérkezett ajánlatok átvételét a fel-
számoló elismervénnyel igazolja.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (céget), címét (székhelyét), tele-

fon- (telefax-) számát, gazdálkodó szervezet esetén

30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogo-
sult aláírási címpéldányát,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megneve-
zését,

– a megajánlott nettó vételárat számmal és betûvel is le-
írva,

– a vételár kiegyenlítésének módját,
– a bánatpénz befizetésének igazolását.
Az ajánlatokat jelen pályázati felhívás Cégközlönyben

való közzétételétõl (2008. november 27.) számított 15. na-
pon 12 óráig lehet benyújtani.

A felszámoló a pályázatot az ajánlatok közjegyzõ elõtt
történõ felbontását követõen nyilvánosan értékeli. A nyil-
vános értékelésen a pályázó jelen lehet. A felszámoló az
értékelés eredményérõl a pályázókat 10 napon belül érte-
síti. Az elbírálás elõfeltétele, hogy az ajánlat a minimális
alaki és tartalmi kellékekkel rendelkezzen.

Több ajánlat közül a legmagasabb értékû pályázat nyeri
el a vételi jogot. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályá-
zat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. A fel-
számoló a pályázat értékelését és annak eredményét jegy-
zõkönyvbe foglalja.

A felszámoló meghívja az elõvásárlásra jogosultakat a
nyilvános értékesítésre, ahol elõvásárlási jogukat – a leg-
jobb ajánlatot tevõvel azonos feltételek vállalása és teljesí-
tése mellett – gyakorolhatják. A vételár kiegyenlítésénél
hitelezõi igény nem számítható be.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja.

A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló megköti az adásvételi szerzõdést.

A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.

A pályázattal kapcsolatosan információt dr. Incze Béla
felszámolóbiztostól lehet kérni az 06 (57) 501-615-ös szá-
mú telefonon vagy személyesen.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.; fel-
számolóbiztos: Kissné Ágics Ilona)

ajánlattételi felhívást

tesz közzé a PANNON-TEAM Építõipari, Fõvállalkozó
és Kivitelezõ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 876054]; 1131 Bu-
dapest, Jász u. 179.) ingatlanjainak értékesítésére.

Ingatlan adatai:
1. Bük, belterület 1388/8/C/17. hrsz.-ú 50 m2 területû

társasági lakás.
A lakás a Birland Villapark XI. sz. épületének legfelsõ

szintjén található. Az épület 2005–2006-ban épült, hagyo-
mányos szerkezetû téglafalazatú, magastetõs, cserépfede-
les épület. Egyedi megjelenésû, környezete parkosított.
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Minden lakáshoz kültéri gépkocsiparkoló található. A la-
kás új állapotú, még nem használt.

Irányár: 20 000 000 Ft (húszmillió forint).
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek – 2 000 000 Ft (kettõmillió forint).
2. Bük, belterület 1388/8/D/18. hrsz.-ú 51 m2 területû

társasági lakás.
A lakás a Birland Villapark XII. sz. épületének legfelsõ

szintjén található. Méreteiben, adottságában, kialakításá-
ban teljesen megegyezik a XI. sz. épületben található la-
kással, alaprajzi elrendezésében annak tükörképe.

Irányár: 21 000 000 Ft (huszonegymillió forint).
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek – 2 100 000 Ft (kettõmillió-egyszáz-
ezer forint).

Érdeklõdni lehet Kissné Ágics Ilona felszámolóbiztos-
nál, vagy Hargitai Zsuzsanna 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:

2008. december 15. 12 óra.

A pályázaton történõ részvétel feltételei:
Ajánlatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni

,,PANNON-TEAM f. a. ajánlat” megjelöléssel 2008. de-
cember 15-én 12 óráig a felszámoló 1072 Budapest, Dob
u. 52. II. 1. sz. alatti székhelyén, illetve a 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 lebonyolítása megnevezésû, a CITIBANK
Zrt.-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz. bank-
számlájára „PANNON-TEAM Kft. f. a. bánatpénz” meg-
jelöléssel befizetésre került;

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatát a beadási
határidõtõl számított 90 napig fenntartja;

A pályázó nevének és azonosító adatainak közlése, an-
nak igazolását szolgáló okiratok csatolásával (pl. 30 nap-
nál nem régebbi cégmásolat és hiteles aláírási címpél-
dány).

Az ajánlatok bontása a pályázatok beérkezését köve-
tõen 5 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében történik
a közjegyzõ irodájában.

Több megfelelõ, azonos értékû ajánlatot (legfeljebb
10%-os eltérés esetén a vételár vonatkozásában) tevõ kö-
zött nyilvános árversenyt tart a felszámoló.

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 eredményhirdetésrõl a pályázókat postán értesítjük a
bontást követõ 8 munkanapon belül.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy az irányárnál
alacsonyabb összegû ajánlatokat elutasítsa és erre hivatko-
zással az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; székhelye: 1072 Budapest, Dob
u. 2.) mint a MÛTÁRGY-OPTIMAL Kft. „f. a.” (Cg.:
[13 09 094172]; székhelye: 2083 Solymár, Mátyás király
u. 26.) gazdálkodó szervezetnek a Pest Megyei Bíró-
ság 4. Fpk. 13-08-000236/6. sz. végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános árverés

útján kívánja értékesíteni az adós tulajdonában lévõ, ter-
mészetben Vecsés, külterület 0171/6. és 0171/7. ingatla-
nokon lévõ felépítményt. A földterület nem képezi az ár-
verés tárgyát, mivel nem a gazdálkodó szervezet tulaj-
dona.

Kikiáltási ár: 180 000 000 forint + áfa.
1. A nyilvános árverés helye: 1072 Budapest, Dob

u. 52. II. 9.

2. Idõpontja:

2008. december 16-án 11 órakor.

3. Az árverésre irányadó jogszabály: a többször módo-
sított 1991. évi IL. törvény 49/B. § (1)–(6) bekezdések. Az
árverés közjegyzõ jelenlétében kerül lebonyolításra, aki az
árverésrõl jegyzõkönyvet készít.

4. Az árverésre bocsátott felépítmény.
Az árverésre bocsátott felépítmény a természetbeni he-

lyén elõzetes idõpont-egyeztetés [Hargitai Attila felszá-
molóbiztos, tel.: 06 (30) 343-5835] után tekinthetõ meg.

Az árverési dokumentáció elõzetes telefoni egyeztetés
szerinti idõpontban, illetve az árveréskor tekinthetõ meg.

Az adásvétel költségei a vevõt terhelik.
5. Az árverésen való részvétel feltételei.
A nyilvános árverésen részt vehet természetes és jogi

személy egyaránt, ha 2008. december 16-án 10 óra 30
percig a licitálni kívánt vagyontárgyra a bánatpénzt,
9 000 000 Ft-ot (kilencmillió forintot) mint árverési elõ-
leget átutalta a MÛTÁRGY-OPTIMÁL Kft. „f. a.”
Banco Popolare Bank Zrt.-nél vezetett 14700002-
00501038-21011011 számú bankszámlájára és ugyan-
ezen idõpontig igazolja, hogy átutalta.

Az árverési elõleg a nyertes vevõ esetében a vételárba
beszámít, illetve visszafizetésre kerül mindazok részére,
akik nem nyertek jogot a vásárlásra.

Az árverésen a vevõk saját személyükben, vagy igazolt
meghatalmazottjuk útján járhatnak el. Az árverésen részt
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vevõ jogi személynek egy hónapnál nem régebbi cégkivo-
nattal és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal
kell rendelkeznie.

6. A nyilvános árverés lefolytatása.
Azok a licitálók, akik befizették az árverési elõleget, a

befizetés igazolásával egyidejûleg sorszámot kapnak,
amely megkönnyíti a licitálást.

Ezután az árverést levezetõ felszámolóbiztos ismerteti
az árverezni kívánt ingatlant és annak kikiáltási árát.

Ha az induló árat több jelentkezõ is tartja, akkor meg-
kezdõdik a licitálás. Ha az induló árat senki sem tartja, az
árverés vezetõje lefelé halad, de a végleges ár nem mehet a
kikiáltási ár 50%-a alá.

Amennyiben a kikiáltási ár alsó összegére több jelent-
kezõ van, a licitálást ismét felfelé folytatja az árverés ve-
zetõje.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a nyilvá-
nos árveréstõl a Csõdtörvény 49/B. § (3) bekezdésének fi-
gyelembevételével az árverést sikertelennek nyilvánítsa.

Amennyiben az árverésre jelentkezõk között van olyan,
aki elõvásárlási joggal rendelkezik, az csak a nyilvános ár-
verésen gyakorolhatja ezen jogát akkor, ha az értékesítés
megkezdéséig elõvásárlási jogát igazolta.

Az ingatlan tulajdonba, illetve birtokba adásának felté-
tele a teljes vételár megfizetése. Az árverési elõlegen felüli
vételárat a vevõ 15 munkanapon belül köteles a MÛ-
TÁRGY-OPTIMAL Kft. „f. a.” Banco Popolare Bank
Zrt.-nél vezetett 14700002-00501038-21011011 számú
számlájára befizetni.

Amennyiben a befizetést az árverési vevõ elmulasztja, a
befizetett árverési elõleget elveszíti.

A teljes összeg befizetése helyett beszámításra nincs le-
hetõség.

Egyéb információ Hargitai Attila felszámolóbiztostól
kérhetõ a 343-5835 vagy a 06 (30) 343-5835-ös telefon-
számon.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1132
Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., új székhely: 1146 Buda-
pest, Thököly út 59/A) mint az W-INVEST ’03 Kft.
,,f. a.” (Cg.: [01 09 719515]; 1076 Budapest, Péterffy S.
u. 41. III/31.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:

1. A Bajai Körzeti Földhivatalnál
– 0261/17. hrsz. alatt felvett 8.6995 m2 területû, kivett

gazdasági épület és udvar megnevezésû,
– 0262/45. hrsz. alatt felvett, 2.6697 m2 területû, kivett

gazdasági épület és udvar megnevezésû,
– 0263/3. hrsz. alatt felvett, 1.7213 m2 területû, kivett

gazdasági épület és udvar megnevezésû,

– 0263/1. hrsz. szám alatt felvett, 2930 m2 területû, ki-
vett silóberendezések megnevezésû, Csávolyon található
ingatlanokat együttesen.

Az ingatlanok együttes becsértéke: nettó
150 000 000 Ft.

Bánatpénz: 7 500 000 Ft.
2. A Tamási Körzeti Földhivatalnál 029/4. hrsz. alatt

felvett, 3.5000 m2 területû kivett major megnevezésû, Re-
gölyön található ingatlan.

Az ingatlan becsértéke: nettó 90 000 000 Ft.
Bánatpénz: 4 500 000 Ft.
3. A Tamási Körzeti Földhivatalnál 577. hrsz. alatt fel-

vett, 2304 m2 területû kivett mûhely megnevezésû, Regö-
lyön található ingatlan.

Az ingatlan becsértéke: nettó 18 300 000 Ft.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
4. A Bonyhádi Körzeti Földhivatalnál
– 019/1. hrsz. alatt felvett, 7.6600 területû, kivett

szarvasmarhatelep megnevezésû,
– 019/39. hrsz. alatt felvett, 359 m2 területû, kivett víz-

mû megnevezésû, Kisvejkén található ingatlanokat együt-
tesen.

Az ingatlanok együttes becsértéke: nettó 44 000 000 Ft.
Bánatpénz: 2 200 000 Ft.
5. A felszámolás alatt álló társaság mezõgazdasági esz-

közei és jármûvei
Az eszközök együttes becsértéke: nettó 70 000 000 Ft.
A pályázni kívánt eszköz becsértékének 5%-a.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanokról és eszközökrõl,

valamint ezek egyenkénti becsértékérõl információt és tá-
jékoztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos, tel.: 06 (1)
450-0433.

Az eszközöket a felszámoló együttesen kívánja értéke-
síteni, de értékelhetõ együttes ajánlat hiányában elfogad az
eszközök egyes csoportjaira, vagy az egyes eszközökre
külön érkezõ ajánlatokat is. A pályázaton történõ részvétel
feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a CSABA-
HOLDING Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett 10700165-
04411402-52000001 számú bankszámlájára, illetve az er-
rõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

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 postai úton a felszámoló címére – CSA-
BAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A –
kérjük megküldeni. A borítékra írják rá: ,,W-Invest ’03
Kft. f. a. Pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ ha-
tárideje a Cégközlönyben való megjelenést (2008. novem-
ber 27.) követõ 15. nap 11 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a nettó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
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idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap. Az ajánlati kötöttség alatt a pályázók
csak a bánatpénz veszni hagyásával állhatnak el ajánla-
tuktól.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében tör-
ténik a fenti benyújtási határidõt követõ 8 munkanapon
belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl
ezen idõponttól számított 8 munkanapon belül értesítést
kapnak.

Több megfelelõ ajánlat esetén az azonos értékû, vagy a
legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók kö-
zött a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje, a pályázat beérkezési
határidejét követõ 30 nap.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint – a
Csongrád Megyei Bíróság 2. Fpk. 06-08-000119/9. számú
végzése alapján – a SUNINVEST-DI Befektetési és Ta-
nácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
[06 10 000288]; 6621 Derekegyház, Ördöngös 31.) kije-
lölt felszámolója (képviseli: dr. Dózsa Gábor felszámoló-
biztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi va-
gyontárgyát:

Derekegyház 0457/1. és 0457/2. hrsz.-ú, 58 942 m2, il-
letve 3489 m2 alapterületû major és szérûskert, illetve pan-
zió megnevezésû ingatlanok.

Pályázati irányár: 100 millió Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 10 000 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a fel-

számoló irodájában (STANDARD Kft. 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.) a SUNINVEST-DI Zrt. „f. a.” pénztárába
vagy a STANDARD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett
10300002-25922282-49020023 sz. bankszámlájára tör-
ténõ utalással.

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó ré-
szére visszautalásra kerül.

– Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy után kelléksza-
vatosságot és garanciát nem vállalunk.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési

mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. november 27.) számított 15. na-
pon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: ,,SUNINVEST-DI Zrt. f. a. pá-
lyázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ pályázat hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló nyilvános
értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a megaján-
lott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek he-
lyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlat-
tevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban jelentsék be.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Nagy József Zsoltnál,
munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefon-
számon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint az ERFOREX Közmûépítõ és Üzemeltetõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „f. a.” (Cg.:
[09 10 000358]; székhelye: 4031 Debrecen, Bartók Béla
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út 9.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdoná-
ban álló tárgyi eszközöket:

1. Termelõeszközök:
Az eszközök becsült értéke: 548 000 Ft.
Bánatpénz: 55 000 Ft.
2. Készletek:
A készletek becsült értéke: 7 026 000 Ft.
Bánatpénz: 700 000 Ft.
Az értékesíteni kívánt tárgyi eszközök értékbecslése és

a készletek részletes listája elõzetes idõpont-egyeztetés
után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.

A felszámoló az eszközöket elsõsorban egy egységként
kívánja értékesíteni.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. Unicredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban ,,ERFOREX PÁLYÁZAT” jeligével a felszámoló-
biztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. emeleti tit-
kárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2008. november 27.) követõ 15. napon,
legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399
Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a
megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele.

Az 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) 49/A. § (4) bekez-
dése szerint, ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érke-
zik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást
tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen közli a felekkel.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ elérhetõ-
ségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. emelet,
dr. Dienes Tamás, tel.: 302-3420.

Bélyegzõk, számlatömb,

valamint hivatalos iratok

érvénytelenítése

A KL Kreatív-Lak Kft. alábbi szövegû, 1-es sorszámú
bélyegzõjét, az alábbi sorszámú számlatömbjét, valamint
hivatalos iratait eltulajdonították.

Az autó feltörése során eltulajdonított céges papírok
listája:

KL Kreatív-Lak Kft. társasági szerzõdése,
KL Kreatív-Lak Kft. cégkivonata,
az ügyintézõ Klcsó Ernõ aláírási címpéldányai,
1 db céges bélyegzõ 1. számú sorszámmal, adó- és

bankszámlaszámmal, címmel,
1 db aláírás-bélyegzõ Klcsó Ernõ névrõl,
1 db új számlatömb (AI 8SA4820701–750),
1 db használt beszerzési pénztárbizonylat.

A bélyegzõ szövege:

KL Kreatív-Lak KFT.
1135 Budapest, Hun u. 3.V.em.3.

Adószám: 13884514-2-41
sz.sz.: 10102244-59703500-01000002

1

Az aláírási bélyegzõ lenyomata:

KL. KREATÍV-LAK KFT

Visszavonás dátuma: 2008. november 18.

2008/49. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 8871

…………………………………………………



A FLANNA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alábbi
szövegû bélyegzõje elveszett.

A bélyegzõn található szöveg:

”FLANNA”
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

Sóly, Vasút u. 2.
Adószám: 11529666-2-19

B.sz: 11619004-01933800-19000008

A bélyegzõ használata 2008. november 19-étõl érvény-
telen.

A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal önkormányzati
képviselõ-testületének Kisvárda feliratú, 12-es sorszámú,
35 mm nagyságú címeres körbélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ használata 2000. szeptember 18-ától ér-
vénytelen.

A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal „KISVÁRDA
VÁROS JEGYZÕJE, OKMÁNYIRODA” feliratú, 7-es
sorszámú, 30 mm nagyságú, címeres körbélyegzõje elve-
szett.

A bélyegzõ használata 2006. május 1-jétõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................

Címe (város, község, irányítószám): ....................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.

A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.

Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-

dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.

A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.

A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.

A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,

a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.

Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.

A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.

A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.

A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.

A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.

A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az

Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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

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

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

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

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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