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II. Törvények
2009. évi VI.
törvény
a Módosított Európai Szociális Karta
kihirdetésérõl*
1. § (1) Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad
a Módosított Európai Szociális Karta (a továbbiakban:
Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.
(2) Az Egyezmény III. rész A. cikke 1. bekezdésének b)
és c) albekezdésével összhangban az Egyezmény II. részének kötelezõ alkalmazása a Magyar Köztársaság vonatkozásában az 1. cikkre, a 2. cikkre, a 3. cikkre, az 5. cikkre, a
6. cikkre, a 7. cikk 1. bekezdésére, a 8. cikkre, a 9. cikkre, a
10. cikkre, a 11. cikkre, a 12. cikk 1. bekezdésére, a
13. cikkre, a 14. cikkre, a 15. cikkre, a 16. cikkre, a 17.
cikkre, a 20. cikkre, a 21. cikkre és a 22. cikkre terjed ki.
2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
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Considering that in the European Social Charter opened
for signature in Turin on 18 October 1961 and the
Protocols thereto, the member States of the Council of
Europe agreed to secure to their populations the social
rights specified therein in order to improve their standard
of living and their social well-being;
Recalling that the Ministerial Conference on Human
Rights held in Rome on 5 November 1990 stressed the
need, on the one hand, to preserve the indivisible nature of
all human rights, be they civil, political, economic, social
or cultural and, on the other hand, to give the European
Social Charter fresh impetus;
Resolved, as was decided during the Ministerial
Conference held in Turin on 21 and 22 October 1991, to
update and adapt the substantive contents of the Charter in
order to take account in particular of the fundamental
social changes which have occurred since the text was
adopted;
Recognising the advantage of embodying in a Revised
Charter, designed progressively to take the place of the
European Social Charter, the rights guaranteed by the
Charter as amended, the rights guaranteed by the
Additional Protocol of 1988 and to add new rights,
have agreed as follows:

3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege, valamint annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

PART I

„Revised European Social Charter
Strasbourg, 3 May 1996

The Parties accept as the aim of their policy, to be
pursued by all appropriate means both national and
international in character, the attainment of conditions in
which the following rights and principles may be
effectively realised:

Preamble
The governments signatory hereto, being members of
the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is the
achievement of greater unity between its members for the
purpose of safeguarding and realising the ideals and
principles which are their common heritage and of
facilitating their economic and social progress, in
particular by the maintenance and further realisation of
human rights and fundamental freedoms;
Considering that in the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
signed at Rome on 4 November 1950, and the Protocols
thereto, the member States of the Council of Europe
agreed to secure to their populations the civil and political
rights and freedoms therein specified;

1. Everyone shall have the opportunity to earn his
living in an occupation freely entered upon.
2. All workers have the right to just conditions of work.
3. All workers have the right to safe and healthy
working conditions.
4. All workers have the right to a fair remuneration
sufficient for a decent standard of living for themselves
and their families.
5. All workers and employers have the right to freedom
of association in national or international organisations for
the protection of their economic and social interests.
6. All workers and employers have the right to bargain
collectively.
7. Children and young persons have the right to a
special protection against the physical and moral hazards
to which they are exposed.

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. február 23-i ülésnapján fogadta el.

8. Employed women, in case of maternity, have the
right to a special protection.
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9. Everyone has the right to appropriate facilities for
vocational guidance with a view to helping him choose an
occupation suited to his personal aptitude and interests.

to do so without being subject to discrimination and as far
as possible without conflict between their employment and
family responsibilities.

10. Everyone has the right to appropriate facilities for
vocational training.

28. Workers’ representatives in undertakings have the
right to protection against acts prejudicial to them and
should be afforded appropriate facilities to carry out their
functions.

11. Everyone has the right to benefit from any
measures enabling him to enjoy the highest possible
standard of health attainable.
12. All workers and their dependents have the right to
social security.
13. Anyone without adequate resources has the right to
social and medical assistance.
14. Everyone has the right to benefit from social
welfare services.
15. Disabled persons have the right to independence,
social integration and participation in the life of the
community.
16. The family as a fundamental unit of society has the
right to appropriate social, legal and economic protection
to ensure its full development.
17. Children and young persons have the right to
appropriate social, legal and economic protection.
18. The nationals of any one of the Parties have the
right to engage in any gainful occupation in the territory of
any one of the others on a footing of equality with the
nationals of the latter, subject to restrictions based on
cogent economic or social reasons.
19. Migrant workers who are nationals of a Party and
their families have the right to protection and assistance in
the territory of any other Party.
20. All workers have the right to equal opportunities
and equal treatment in matters of employment and
occupation without discrimination on the grounds of sex.
21. Workers have the right to be informed and to be
consulted within the undertaking.

29. All workers have the right to be informed and
consulted in collective redundancy procedures.
30. Everyone has the right to protection against poverty
and social exclusion.
31. Everyone has the right to housing.

PART II
The Parties undertake, as provided for in Part III, to
consider themselves bound by the obligations laid down in
the following articles and paragraphs.

Article 1
The right to work
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to work, the Parties undertake:
1. to accept as one of their primary aims and
responsibilities the achievement and maintenance of as
high and stable a level of employment as possible, with a
view to the attainment of full employment;
2. to protect effectively the right of the worker to earn
his living in an occupation freely entered upon;
3. to establish or maintain free employment services for
all workers;
4. to provide or promote appropriate vocational
guidance, training and rehabilitation.

22. Workers have the right to take part in the
determination and improvement of the working conditions
and working environment in the undertaking.

Article 2

23. Every elderly person has the right to social
protection.

The right to just conditions of work

24. All workers have the right to protection in cases of
termination of employment.
25. All workers have the right to protection of their
claims in the event of the insolvency of their employer.
26. All workers have the right to dignity at work.
27. All persons with family responsibilities and who
are engaged or wish to engage in employment have a right

With a view to ensuring the effective exercise of the
right to just conditions of work, the Parties undertake:
1. to provide for reasonable daily and weekly working
hours, the working week to be progressively reduced to the
extent that the increase of productivity and other relevant
factors permit;
2. to provide for public holidays with pay;
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3. to provide for a minimum of four weeks’ annual
holiday with pay;
4. to eliminate risks in inherently dangerous or
unhealthy occupations, and where it has not yet been
possible to eliminate or reduce sufficiently these risks, to
provide for either a reduction of working hours or
additional paid holidays for workers engaged in such
occupations;
5. to ensure a weekly rest period which shall, as far as
possible, coincide with the day recognised by tradition or
custom in the country or region concerned as a day of rest;
6. to ensure that workers are informed in written form,
as soon as possible, and in any event not later than two
months after the date of commencing their employment, of
the essential aspects of the contract or employment
relationship;
7. to ensure that workers performing night work benefit
from measures which take account of the special nature of
the work.
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1. to recognise the right of workers to a remuneration
such as will give them and their families a decent standard
of living;
2. to recognise the right of workers to an increased rate
of remuneration for overtime work, subject to exceptions
in particular cases;
3. to recognise the right of men and women workers to
equal pay for work of equal value;
4. to recognise the right of all workers to a reasonable
period of notice for termination of employment;
5. to permit deductions from wages only under
conditions and to the extent prescribed by national laws or
regulations or fixed by collective agreements or arbitration
awards.
The exercise of these rights shall be achieved by freely
concluded collective agreements, by statutory wage fixing
machinery, or by other means appropriate to national
conditions.

Article 5
Article 3
The right to organise
The right to safe and healthy working conditions
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to safe and healthy working conditions, the Parties
undertake, in consultation with employers’ and workers’
organisations:
1. to formulate, implement and periodically review a
coherent national policy on occupational safety,
occupational health and the working environment. The
primary aim of this policy shall be to improve occupational
safety and health and to prevent accidents and injury to
health arising out of, linked with or occurring in the course
of work, particularly by minimising the causes of hazards
inherent in the working environment;

With a view to ensuring or promoting the freedom of
workers and employers to form local, national or
international organisations for the protection of their
economic and social interests and to join those
organisations, the Parties undertake that national law shall
not be such as to impair, nor shall it be so applied as to
impair, this freedom. The extent to which the guarantees
provided for in this article shall apply to the police shall be
determined by national laws or regulations. The principle
governing the application to the members of the armed
forces of these guarantees and the extent to which they
shall apply to persons in this category shall equally be
determined by national laws or regulations.

2. to issue safety and health regulations;
3. to provide for the enforcement of such regulations by
measures of supervision;

Article 6
The right to bargain collectively

4. to promote the progressive development of
occupational health services for all workers with
essentially preventive and advisory functions.

With a view to ensuring the effective exercise of the
right to bargain collectively, the Parties undertake:

Article 4

1. to promote joint consultation between workers and
employers;

The right to a fair remuneration
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to a fair remuneration, the Parties undertake:

2. to promote, where necessary and appropriate,
machinery for voluntary negotiations between employers
or employers’ organisations and workers’ organisations,
with a view to the regulation of terms and conditions of
employment by means of collective agreements;
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3. to promote the establishment and use of appropriate
machinery for conciliation and voluntary arbitration for
the settlement of labour disputes;
and recognise:
4. the right of workers and employers to collective
action in cases of conflicts of interest, including the right
to strike, subject to obligations that might arise out of
collective agreements previously entered into.
Article 7
The right of children and young persons to protection
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of children and young persons to protection, the
Parties undertake:
1. to provide that the minimum age of admission to
employment shall be 15 years, subject to exceptions for
children employed in prescribed light work without harm
to their health, morals or education;
2. to provide that the minimum age of admission to
employment shall be 18 years with respect to prescribed
occupations regarded as dangerous or unhealthy;
3. to provide that persons who are still subject to
compulsory education shall not be employed in such work
as would deprive them of the full benefit of their
education;
4. to provide that the working hours of persons under
18 years of age shall be limited in accordance with the
needs of their development, and particularly with their
need for vocational training;
5. to recognise the right of young workers and
apprentices to a fair wage or other appropriate allowances;
6. to provide that the time spent by young persons in
vocational training during the normal working hours with
the consent of the employer shall be treated as forming part
of the working day;
7. to provide that employed persons of under 18 years
of age shall be entitled to a minimum of four weeks’ annual
holiday with pay;
8. to provide that persons under 18 years of age shall
not be employed in night work with the exception of
certain occupations provided for by national laws or
regulations;
9. to provide that persons under 18 years of age
employed in occupations prescribed by national laws or
regulations shall be subject to regular medical control;
10. to ensure special protection against physical and
moral dangers to which children and young persons are
exposed, and particularly against those resulting directly
or indirectly from their work.
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Article 8

The right of employed women to protection of maternity
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of employed women to the protection of maternity,
the Parties undertake:
1. to provide either by paid leave, by adequate social
security benefits or by benefits from public funds for
employed women to take leave before and after childbirth
up to a total of at least fourteen weeks;
2. to consider it as unlawful for an employer to give a
woman notice of dismissal during the period from the time
she notifies her employer that she is pregnant until the end
of her maternity leave, or to give her notice of dismissal at
such a time that the notice would expire during such a
period;
3. to provide that mothers who are nursing their infants
shall be entitled to sufficient time off for this purpose;
4. to regulate the employment in night work of
pregnant women, women who have recently given birth
and women nursing their infants;
5. to prohibit the employment of pregnant women,
women who have recently given birth or who are nursing
their infants in underground mining and all other work
which is unsuitable by reason of its dangerous, unhealthy
or arduous nature and to take appropriate measures to
protect the employment rights of these women.

Article 9
The right to vocational guidance
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to vocational guidance, the Parties undertake to
provide or promote, as necessary, a service which will
assist all persons, including the handicapped, to solve
problems related to occupational choice and progress, with
due regard to the individual’s characteristics and their
relation to occupational opportunity: this assistance
should be available free of charge, both to young persons,
including schoolchildren, and to adults.
Article 10
The right to vocational training
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to vocational training, the Parties undertake:
1. to provide or promote, as necessary, the technical
and vocational training of all persons, including the
handicapped, in consultation with employers’ and
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workers’ organisations, and to grant facilities for access to
higher technical and university education, based solely on
individual aptitude;
2. to provide or promote a system of apprenticeship and
other systematic arrangements for training young boys and
girls in their various employments;
3. to provide or promote, as necessary:
a adequate and readily available training facilities for
adult workers;
b special facilities for the retraining of adult workers
needed as a result of technological development or new
trends in employment;
4. to provide or promote, as necessary, special
measures for the retraining and reintegration of the
long-term unemployed;
5. to encourage the full utilisation of the facilities
provided by appropriate measures such as:
a reducing or abolishing any fees or charges;
b granting financial assistance in appropriate cases;
c including in the normal working hours time spent on
supplementary training taken by the worker, at the request
of his employer, during employment;
d ensuring, through adequate supervision, in
consultation with the employers’ and workers’
organisations, the efficiency of apprenticeship and other
training arrangements for young workers, and the adequate
protection of young workers generally.

Article 11
The right to protection of health
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to protection of health, the Parties undertake, either
directly or in co-operation with public or private
organisations, to take appropriate measures designed inter
alia:
1. to remove as far as possible the causes of ill-health;
2. to provide advisory and educational facilities for the
promotion of health and the encouragement of individual
responsibility in matters of health;
3. to prevent as far as possible epidemic, endemic and
other diseases, as well as accidents.

Article 12
The right to social security
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to social security, the Parties undertake:
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1. to establish or maintain a system of social security;
2. to maintain the social security system at a
satisfactory level at least equal to that necessary for the
ratification of the European Code of Social Security;
3. to endeavour to raise progressively the system of
social security to a higher level;
4. to take steps, by the conclusion of appropriate
bilateral and multilateral agreements or by other means,
and subject to the conditions laid down in such
agreements, in order to ensure:
a equal treatment with their own nationals of the
nationals of other Parties in respect of social security
rights, including the retention of benefits arising out of
social security legislation, whatever movements the
persons protected may undertake between the territories of
the Parties;
b the granting, maintenance and resumption of social
security rights by such means as the accumulation of
insurance or employment periods completed under the
legislation of each of the Parties.

Article 13
The right to social and medical assistance
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to social and medical assistance, the Parties
undertake:
1. to ensure that any person who is without adequate
resources and who is unable to secure such resources either
by his own efforts or from other sources, in particular by
benefits under a social security scheme, be granted
adequate assistance, and, in case of sickness, the care
necessitated by his condition;
2. to ensure that persons receiving such assistance shall
not, for that reason, suffer from a diminution of their
political or social rights;
3. to provide that everyone may receive by appropriate
public or private services such advice and personal help as
may be required to prevent, to remove, or to alleviate
personal or family want;
4. to apply the provisions referred to in paragraphs 1, 2
and 3 of this article on an equal footing with their nationals
to nationals of other Parties lawfully within their
territories, in accordance with their obligations under the
European Convention on Social and Medical Assistance,
signed at Paris on 11 December 1953.
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Article 14

Article 16

The right to benefit from social welfare services

The right of the family to social, legal and economic
protection

With a view to ensuring the effective exercise of the
right to benefit from social welfare services, the Parties
undertake:
1. to promote or provide services which, by using
methods of social work, would contribute to the welfare
and development of both individuals and groups in the
community, and to their adjustment to the social
environment;
2. to encourage the participation of individuals and
voluntary or other organisations in the establishment and
maintenance of such services.

Article 15
The right of persons with disabilities to independence,
social integration and participation in the life of the
community
With a view to ensuring to persons with disabilities,
irrespective of age and the nature and origin of their
disabilities, the effective exercise of the right to
independence, social integration and participation in the
life of the community, the Parties undertake, in particular:
1. to take the necessary measures to provide persons
with disabilities with guidance, education and vocational
training in the framework of general schemes wherever
possible or, where this is not possible, through specialised
bodies, public or private;
2. to promote their access to employment through all
measures tending to encourage employers to hire and keep
in employment persons with disabilities in the ordinary
working environment and to adjust the working conditions
to the needs of the disabled or, where this is not possible by
reason of the disability, by arranging for or creating
sheltered employment according to the level of disability.
In certain cases, such measures may require recourse to
specialised placement and support services;
3. to promote their full social integration and
participation in the life of the community in particular
through measures, including technical aids, aiming to
overcome barriers to communication and mobility and
enabling access to transport, housing, cultural activities
and leisure.

With a view to ensuring the necessary conditions for the
full development of the family, which is a fundamental
unit of society, the Parties undertake to promote the
economic, legal and social protection of family life by
such means as social and family benefits, fiscal
arrangements, provision of family housing, benefits for the
newly married and other appropriate means.

Article 17
The right of children and young persons to social,
legal and economic protection
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of children and young persons to grow up in an
environment which encourages the full development of
their personality and of their physical and mental
capacities, the Parties undertake, either directly or in
co-operation with public and private organisations, to take
all appropriate and necessary measures designed:
1. a to ensure that children and young persons, taking
account of the rights and duties of their parents, have the
care, the assistance, the education and the training they
need, in particular by providing for the establishment or
maintenance of institutions and services sufficient and
adequate for this purpose;
b to protect children and young persons against
negligence, violence or exploitation;
c to provide protection and special aid from the state
for children and young persons temporarily or definitively
deprived of their family’s support;
2. to provide to children and young persons a free
primary and secondary education as well as to encourage
regular attendance at schools.

Article 18
The right to engage in a gainful occupation
in the territory of other Parties
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to engage in a gainful occupation in the territory of
any other Party, the Parties undertake:
1. to apply existing regulations in a spirit of liberality;
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2. to simplify existing formalities and to reduce or
abolish chancery dues and other charges payable by
foreign workers or their employers;
3. to liberalise, individually or collectively, regulations
governing the employment of foreign workers;
and recognise:
4. the right of their nationals to leave the country to
engage in a gainful occupation in the territories of the other
Parties.

Article 19
The right of migrant workers and their families
to protection and assistance
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of migrant workers and their families to protection
and assistance in the territory of any other Party, the
Parties undertake:
1. to maintain or to satisfy themselves that there are
maintained adequate and free services to assist such
workers, particularly in obtaining accurate information,
and to take all appropriate steps, so far as national laws and
regulations permit, against misleading propaganda
relating to emigration and immigration;
2. to adopt appropriate measures within their own
jurisdiction to facilitate the departure, journey and
reception of such workers and their families, and to
provide, within their own jurisdiction, appropriate services
for health, medical attention and good hygienic conditions
during the journey;
3. to promote co-operation, as appropriate, between
social services, public and private, in emigration and
immigration countries;
4. to secure for such workers lawfully within their
territories, insofar as such matters are regulated by law or
regulations or are subject to the control of administrative
authorities, treatment not less favourable than that of their
own nationals in respect of the following matters:
a remuneration and other employment and working
conditions;
b membership of trade unions and enjoyment of the
benefits of collective bargaining;
c accommodation;
5. to secure for such workers lawfully within their
territories treatment not less favourable than that of their
own nationals with regard to employment taxes, dues or
contributions payable in respect of employed persons;
6. to facilitate as far as possible the reunion of the
family of a foreign worker permitted to establish himself in
the territory;
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7. to secure for such workers lawfully within their
territories treatment not less favourable than that of their
own nationals in respect of legal proceedings relating to
matters referred to in this article;
8. to secure that such workers lawfully residing within
their territories are not expelled unless they endanger
national security or offend against public interest or
morality;
9. to permit, within legal limits, the transfer of such
parts of the earnings and savings of such workers as they
may desire;
10. to extend the protection and assistance provided for
in this article to self-employed migrants insofar as such
measures apply;
11. to promote and facilitate the teaching of the
national language of the receiving state or, if there are
several, one of these languages, to migrant workers and
members of their families;
12. to promote and facilitate, as far as practicable, the
teaching of the migrant worker’s mother tongue to the
children of the migrant worker.

Article 20
The right to equal opportunities and equal treatment
in matters of employment and occupation without
discrimination on the grounds of sex
With a view to ensuring the effective exercise of the
right to equal opportunities and equal treatment in matters
of employment and occupation without discrimination on
the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that
right and to take appropriate measures to ensure or
promote its application in the following fields:
a access to employment, protection against dismissal
and occupational reintegration;
b vocational guidance, training, retraining and
rehabilitation;
c terms of employment and working conditions,
including remuneration;
d career development, including promotion.

Article 21
The right to information and consultation
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of workers to be informed and consulted within the
undertaking, the Parties undertake to adopt or encourage
measures enabling workers or their representatives, in
accordance with national legislation and practice:
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a to be informed regularly or at the appropriate time
and in a comprehensible way about the economic and
financial situation of the undertaking employing them, on
the understanding that the disclosure of certain
information which could be prejudicial to the undertaking
may be refused or subject to confidentiality; and
b to be consulted in good time on proposed decisions
which could substantially affect the interests of workers,
particularly on those decisions which could have an
important impact on the employment situation in the
undertaking.

surroundings for as long as they wish and are able, by
means of:
a provision of housing suited to their needs and their
state of health or of adequate support for adapting their
housing;
b the health care and the services necessitated by their
state;
– to guarantee elderly persons living in institutions
appropriate support, while respecting their privacy, and
participation in decisions concerning living conditions in
the institution.

Article 22

Article 24

The right to take part in the determination
and improvement of the working conditions and working
environment

The right to protection in cases of termination
of employment

With a view to ensuring the effective exercise of the
right of workers to take part in the determination and
improvement of the working conditions and working
environment in the undertaking, the Parties undertake to
adopt or encourage measures enabling workers or their
representatives, in accordance with national legislation
and practice, to contribute:
a to the determination and the improvement of the
working conditions, work organisation and working
environment;
b to the protection of health and safety within the
undertaking;
c to the organisation of social and socio-cultural
services and facilities within the undertaking;
d to the supervision of the observance of regulations
on these matters.

With a view to ensuring the effective exercise of the
right of workers to protection in cases of termination of
employment, the Parties undertake to recognise:
a right of all workers not to have their employment
terminated without valid reasons for such termination
connected with their capacity or conduct or based on the
operational
requirements
of
the
undertaking,
establishment or service;
b the right of workers whose employment is
terminated without a valid reason to adequate
compensation or other appropriate relief.
To this end the Parties undertake to ensure that a worker
who considers that his employment has been terminated
without a valid reason shall have the right to appeal to an
impartial body.

Article 25
Article 23
The right of elderly persons to social protection
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of elderly persons to social protection, the Parties
undertake to adopt or encourage, either directly or in
co-operation with public or private organisations,
appropriate measures designed in particular:
– to enable elderly persons to remain full members of
society for as long as possible, by means of:
a adequate resources enabling them to lead a decent
life and play an active part in public, social and cultural
life;
b provision of information about services and
facilities available for elderly persons and their
opportunities to make use of them;
– to enable elderly persons to choose their life-style
freely and to lead independent lives in their familiar

The right of workers to the protection of their claims
in the event of the insolvency of their employer
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of workers to the protection of their claims in the
event of the insolvency of their employer, the Parties
undertake to provide that workers’ claims arising from
contracts of employment or employment relationships be
guaranteed by a guarantee institution or by any other
effective form of protection.

Article 26
The right to dignity at work
With a view to ensuring the effective exercise of the
right of all workers to protection of their dignity at work,
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the Parties undertake, in consultation with employers’ and
workers’ organisations:
1. to promote awareness, information and prevention of
sexual harassment in the workplace or in relation to work
and to take all appropriate measures to protect workers
from such conduct;
2. to promote awareness, information and prevention of
recurrent reprehensible or distinctly negative and
offensive actions directed against individual workers in
the workplace or in relation to work and to take all
appropriate measures to protect workers from such
conduct.
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a they enjoy effective protection against acts
prejudicial to them, including dismissal, based on their
status or activities as workers’ representatives within the
undertaking;
b they are afforded such facilities as may be
appropriate in order to enable them to carry out their
functions promptly and efficiently, account being taken of
the industrial relations system of the country and the
needs, size and capabilities of the undertaking concerned.

Article 29
The right to information and consultation in collective
redundancy procedures

Article 27
The right of workers with family responsibilities to equal
opportunities and equal treatment
With a view to ensuring the exercise of the right to
equality of opportunity and treatment for men and women
workers with family responsibilities and between such
workers and other workers, the Parties undertake:
1. to take appropriate measures:
a to enable workers with family responsibilities to
enter and remain in employment, as well as to re-enter
employment after an absence due to those responsibilities,
including measures in the field of vocational guidance and
training;
b to take account of their needs in terms of conditions
of employment and social security;
c to develop or promote services, public or private, in
particular child daycare services and other childcare
arrangements;

With a view to ensuring the effective exercise of the
right of workers to be informed and consulted in situations
of collective redundancies, the Parties undertake to ensure
that employers shall inform and consult workers’
representatives, in good time prior to such collective
redundancies, on ways and means of avoiding collective
redundancies or limiting their occurrence and mitigating
their consequences, for example by recourse to
accompanying social measures aimed, in particular, at aid
for the redeployment or retraining of the workers
concerned.

Article 30
The right to protection against poverty and social
exclusion

3. to ensure that family responsibilities shall not, as
such, constitute a valid reason for termination of
employment.

With a view to ensuring the effective exercise of the
right to protection against poverty and social exclusion,
the Parties undertake:
a to take measures within the framework of an overall
and co-ordinated approach to promote the effective access
of persons who live or risk living in a situation of social
exclusion or poverty, as well as their families, to, in
particular, employment, housing, training, education,
culture and social and medical assistance;
b to review these measures with a view to their
adaptation if necessary.

Article 28

Article 31

The right of workers’ representatives to protection in the
undertaking and facilities to be accorded to them

The right to housing

2. to provide a possibility for either parent to obtain,
during a period after maternity leave, parental leave to take
care of a child, the duration and conditions of which
should be determined by national legislation, collective
agreements or practice;

With a view to ensuring the effective exercise of the
right of workers’ representatives to carry out their
functions, the Parties undertake to ensure that in the
undertaking:

With a view to ensuring the effective exercise of the
right to housing, the Parties undertake to take measures
designed:
1. to promote access to housing of an adequate
standard;
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2. to prevent and reduce homelessness with a view to its
gradual elimination;
3. to make the price of housing accessible to those
without adequate resources.

PART III
Article A
Undertakings
1. Subject to the provisions of Article B below, each of
the Parties undetakes:
a to consider Part I of this Charter as a declaration of
the aims which it will pursue by all appropriate means, as
stated in the introductory paragraph of that part;
b to consider itself bound by at least six of the
following nine articles of Part II of this Charter: Articles 1,
5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 and 20;
c to consider itself bound by an additional number of
articles or numbered paragraphs of Part II of the Charter
which it may select, provided that the total number of
articles or numbered paragraphs by which it is bound is not
less than sixteen articles or sixty-three numbered
paragraphs.
2. The articles or paragraphs selected in accordance
with sub-paragraphs b and c of paragraph 1 of this article
shall be notified to the Secretary General of the Council of
Europe at the time when the instrument of ratification,
acceptance or approval is deposited.
3. Any Party may, at a later date, declare by notification
addressed to the Secretary General that it considers itself
bound by any articles or any numbered paragraphs of
Part II of the Charter which it has not already accepted
under the terms of paragraph 1 of this article. Such
undertakings subsequently given shall be deemed to be an
integral part of the ratification, acceptance or approval and
shall have the same effect as from the first day of the month
following the expiration of a period of one month after the
date of the notification.
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provisions of the European Social Charter and, where
appropriate, of the Additional Protocol, to which it was
bound.
2. Acceptance of the obligations of any provision of
this Charter shall, from the date of entry into force of those
obligations for the Party concerned, result in the
corresponding provision of the European Social Charter
and, where appropriate, of its Additional Protocol of 1988
ceasing to apply to the Party concerned in the event of that
Party being bound by the first of those instruments or by
both instruments.

PART IV
Article C
Supervision of the implementation of the undertakings
contained in this Charter
The implementation of the legal obligations contained
in this Charter shall be submitted to the same supervision
as the European Social Charter.

Article D
Collective complaints
1. The provisions of the Additional Protocol to the
European Social Charter providing for a system of
collective complaints shall apply to the undertakings given
in this Charter for the States which have ratified the said
Protocol.

4. Each Party shall maintain a system of labour
inspection appropriate to national conditions.

2. Any State which is not bound by the Additional
Protocol to the European Social Charter providing for a
system of collective complaints may when depositing its
instrument of ratification, acceptance or approval of this
Charter or at any time thereafter, declare by notification
addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, that it accepts the supervision of its obligations
under this Charter following the procedure provided for in
the said Protocol.

Article B

PART V

Links with the European Social Charter and the 1988
Additional Protocol

Article E
Non-discrimination

1. No Contracting Party to the European Social Charter
or Party to the Additional Protocol of 5 May 1988 may
ratify, accept or approve this Charter without considering
itself bound by at least the provisions corresponding to the

The enjoyment of the rights set forth in this Charter shall
be secured without discrimination on any ground such as
race, colour, sex, language, religion, political or other
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opinion, national extraction or social origin, health,
association with a national minority, birth or other status.
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Article I

Implementation of the undertakings given
Article F
Derogations in time of war or public emergency
1. In time of war or other public emergency threatening
the life of the nation any Party may take measures
derogating from its obligations under this Charter to the
extent strictly required by the exigencies of the situation,
provided that such measures are not inconsistent with its
other obligations under international law.
2. Any Party which has availed itself of this right of
derogation shall, within a reasonable lapse of time, keep
the Secretary General of the Council of Europe fully
informed of the measures taken and of the reasons therefor.
It shall likewise inform the Secretary General when such
measures have ceased to operate and the provisions of the
Charter which it has accepted are again being fully
executed.

1. Without prejudice to the methods of implementation
foreseen in these articles the relevant provisions of
Articles 1 to 31 of Part II of this Charter shall be
implemented by:
a laws or regulations;
b agreements between employers or employers’
organisations and workers’ organisations;
c a combination of those two methods;
d other appropriate means.
2. Compliance with the undertakings deriving from the
provisions of paragraphs 1, 2, 3, 4, 5 and 7 of Article 2,
paragraphs 4, 6 and 7 of Article 7, paragraphs 1, 2, 3 and 5
of Article 10 and Articles 21 and 22 of Part II of this
Charter shall be regarded as effective if the provisions are
applied, in accordance with paragraph 1 of this article, to
the great majority of the workers concerned.

Article J
Amendments

Article G
Restrictions
1. The rights and principles set forth in Part I when
effectively realised, and their effective exercise as
provided for in Part II, shall not be subject to any
restrictions or limitations not specified in those parts,
except such as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society for the protection of the rights and
freedoms of others or for the protection of public interest,
national security, public health, or morals.
2. The restrictions permitted under this Charter to the
rights and obligations set forth herein shall not be applied
for any purpose other than that for which they have been
prescribed.

Article H
Relations between the Charter and domestic law
or international agreements
The provisions of this Charter shall not prejudice the
provisions of domestic law or of any bilateral or
multilateral treaties, conventions or agreements which are
already in force, or may come into force, under which
more favourable treatment would be accorded to the
persons protected.

1. Any amendment to Parts I and II of this Charter with
the purpose of extending the rights guaranteed in this
Charter as well as any amendment to Parts III to VI,
proposed by a Party or by the Governmental Committee,
shall be communicated to the Secretary General of the
Council of Europe and forwarded by the Secretary General
to the Parties to this Charter.
2. Any amendment proposed in accordance with the
provisions of the preceding paragraph shall be examined
by the Governmental Committee which shall submit the
text adopted to the Committee of Ministers for approval
after consultation with the Parliamentary Assembly. After
its approval by the Committee of Ministers this text shall
be forwarded to the Parties for acceptance.
3. Any amendment to Part I and to Part II of this Charter
shall enter into force, in respect of those Parties which
have accepted it, on the first day of the month following
the expiration of a period of one month after the date on
which three Parties have informed the Secretary General
that they have accepted it.
In respect of any Party which subsequently accepts it,
the amendment shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of one month
after the date on which that Party has informed the
Secretary General of its acceptance.
4. Any amendment to Parts III to VI of this Charter
shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of one month after the
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date on which all Parties have informed the Secretary
General that they have accepted it.

PART VI
Article K
Signature, ratification and entry into force
1. This Charter shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe. It shall be subject
to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with
the Secretary General of the Council of Europe.
2. This Charter shall enter into force on the first day of
the month following the expiration of a period of one
month after the date on which three member States of the
Council of Europe have expressed their consent to be
bound by this Charter in accordance with the preceding
paragraph.
3. In respect of any member State which subsequently
expresses its consent to be bound by this Charter, it shall
enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of one month after the date of the
deposit of the instrument of ratification, acceptance or
approval.

Article L
Territorial application
1. This Charter shall apply to the metropolitan territory
of each Party. Each signatory may, at the time of signature
or of the deposit of its instrument of ratification,
acceptance or approval, specify, by declaration addressed
to the Secretary General of the Council of Europe, the
territory which shall be considered to be its metropolitan
territory for this purpose.
2. Any signatory may, at the time of signature or of the
deposit of its instrument of ratification, acceptance or
approval, or at any time thereafter, declare by notification
addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, that the Charter shall extend in whole or in part to
a non-metropolitan territory or territories specified in the
said declaration for whose international relations it is
responsible or for which it assumes international
responsibility. It shall specify in the declaration the articles
or paragraphs of Part II of the Charter which it accepts as
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binding in respect of the territories named in the
declaration.
3. The Charter shall extend its application to the
territory or territories named in the aforesaid declaration as
from the first day of the month following the expiration of
a period of one month after the date of receipt of the
notification of such declaration by the Secretary General.
4. Any Party may declare at a later date by notification
addressed to the Secretary General of the Council of
Europe that, in respect of one or more of the territories to
which the Charter has been applied in accordance with
paragraph 2 of this article, it accepts as binding any articles
or any numbered paragraphs which it has not already
accepted in respect of that territory or territories. Such
undertakings subsequently given shall be deemed to be an
integral part of the original declaration in respect of the
territory concerned, and shall have the same effect as from
the first day of the month following the expiration of a
period of one month after the date of receipt of such
notification by the Secretary General.

Article M
Denunciation
1. Any Party may denounce this Charter only at the end
of a period of five years from the date on which the Charter
entered into force for it, or at the end of any subsequent
period of two years, and in either case after giving six
months’ notice to the Secretary General of the Council of
Europe who shall inform the other Parties accordingly.
2. Any Party may, in accordance with the provisions
set out in the preceding paragraph, denounce any article
or paragraph of Part II of the Charter accepted by it
provided that the number of articles or paragraphs by
which this Party is bound shall never be less than sixteen in
the former case and sixty-three in the latter and that this
number of articles or paragraphs shall continue to include
the articles selected by the Party among those to which
special reference is made in Article A, paragraph 1,
sub-paragraph b.
3. Any Party may denounce the present Charter or any
of the articles or paragraphs of Part II of the Charter under
the conditions specified in paragraph 1 of this article in
respect of any territory to which the said Charter is
applicable, by virtue of a declaration made in accordance
with paragraph 2 of Article L.
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Article N
Appendix

The appendix to this Charter shall form an integral part
of it.

Article O
Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council and the Director
General of the International Labour Office of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification,
acceptance or approval;
c any date of entry into force of this Charter in
accordance with Article K;
d any declaration made in application of Articles A,
paragraphs 2 and 3, D, paragraphs 1 and 2, F, paragraph 2,
L, paragraphs 1, 2, 3 and 4;
e any amendment in accordance with Article J;
f any denunciation in accordance with Article M;
g any other act, notification or communication
relating to this Charter.
In witness whereof, the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this revised Charter.
Done at Strasbourg, this 3rd day of May 1996, in
English and French, both texts being equally authentic, in
a single copy which shall be deposited in the archives of
the Council of Europe. The Secretary General of the
Council of Europe shall transmit certified copies to each
member State of the Council of Europe and to the Director
General of the International Labour Office.

Appendix to the Revised European
Social Charter
Scope of the Revised European Social Charter in terms
of persons protected
1. Without prejudice to Article 12, paragraph 4, and
Article 13, paragraph 4, the persons covered by Articles 1
to 17 and 20 to 31 include foreigners only in so far as they
are nationals of other Parties lawfully resident or working
regularly within the territory of the Party concerned,
subject to the understanding that these articles are to be
interpreted in the light of the provisions of Articles 18
and 19.
This interpretation would not prejudice the extension of
similar facilities to other persons by any of the Parties.
2. Each Party will grant to refugees as defined in the
Convention relating to the Status of Refugees, signed in
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Geneva on 28 July 1951 and in the Protocol of 31 January
1967, and lawfully staying in its territory, treatment as
favourable as possible, and in any case not less favourable
than under the obligations accepted by the Party under the
said convention and under any other existing international
instruments applicable to those refugees.
3. Each Party will grant to stateless persons as defined
in the Convention on the Status of Stateless Persons done
in New York on 28 September 1954 and lawfully staying
in its territory, treatment as favourable as possible and in
any case not less favourable than under the obligations
accepted by the Party under the said instrument and under
any other existing international instruments applicable to
those stateless persons.
Part I, paragraph 18, and Part II, Article 18, paragraph 1
It is understood that these provisions are not concerned
with the question of entry into the territories of the Parties
and do not prejudice the provisions of the European
Convention on Establishment, signed in Paris on 13
December 1955.
Part II
Article 1, paragraph 2
This provision shall not be interpreted as prohibiting or
authorising any union security clause or practice.
Article 2, paragraph 6
Parties may provide that this provision shall not apply:
a to workers having a contract or employment
relationship with a total duration not exceeding one month
and/or with a working week not exceeding eight hours;
b where the contract or employment relationship is of
a casual and/or specific nature, provided, in these cases,
that its non-application is justified by objective
considerations.
Article 3, paragraph 4
It is understood that for the purposes of this provision
the functions, organisation and conditions of operation of
these services shall be determined by national laws or
regulations, collective agreements or other means
appropriate to national conditions.
Article 4, paragraph 4
This provision shall be so understood as not to prohibit
immediate dismissal for any serious offence.
Article 4, paragraph 5
It is understood that a Party may give the undertaking
required in this paragraph if the great majority of workers
are not permitted to suffer dedutions from wages either by
law or through collective agreements or arbitration
awards, the exceptions being those persons not so covered.
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Article 6, paragraph 4
It is understood that each Party may, insofar as it is
concerned, regulate the exercise of the right to strike by
law, provided that any further restriction that this might
place on the right can be justified under the terms of
Article G.
Article 7, paragraph 2
This provision does not prevent Parties from providing
in their legislation that young persons not having reached
the minimum age laid down may perform work in so far as
it is absolutely necessary for their vocational training
where such work is carried out in accordance with
conditions prescribed by the competent authority and
measures are taken to protect the health and safety of these
young persons.
Article 7, paragraph 8
It is understood that a Party may give the undertaking
required in this paragraph if it fulfils the spirit of the
undertaking by providing by law that the great majority of
persons under eighteen years of age shall not be employed
in night work.
Article 8, paragraph 2
This provision shall not be interpreted as laying down
an absolute prohibition. Exceptions could be made, for
instance, in the following cases:
a if an employed woman has been guilty of
misconduct which justifies breaking off the employment
relationship;
b if the undertaking concerned ceases to operate;
c if the period prescribed in the employment contract
has expired.
Article 12, paragraph 4
The words „and subject to the conditions laid down in
such agreements” in the introduction to this paragraph are
taken to imply inter alia that with regard to benefits which
are available independently of any insurance contribution,
a Party may require the completion of a prescribed period
of residence before granting such benefits to nationals of
other Parties.
Article 13, paragraph 4
Governments not Parties to the European Convention
on Social and Medical Assistance may ratify the Charter in
respect of this paragraph provided that they grant to
nationals of other Parties a treatment which is in
conformity with the provisions of the said convention.
Article 16
It is understood that the protection afforded in this
provision covers single-parent families.
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Article 17
It is understood that this provision covers all persons
below the age of 18 years, unless under the law applicable
to the child majority is attained earlier, without prejudice
to the other specific provisions provided by the Charter,
particularly Article 7.
This does not imply an obligation to provide
compulsory education up to the above-mentioned age.
Article 19, paragraph 6
For the purpose of applying this provision, the term
„family of a foreign worker” is understood to mean at least
the worker’s spouse and unmarried children, as long as the
latter are considered to be minors by the receiving State
and are dependent on the migrant worker.
Article 20
1. It is understood that social security matters, as well as
other provisions relating to unemployment benefit, old age
benefit and survivor’s benefit, may be excluded from the
scope of this article.
2. Provisions concerning the protection of women,
particularly as regards pregnancy, confinement and the
post-natal period, shall not be deemed to be discrimination
as referred to in this article.
3. This article shall not prevent the adoption of specific
measures aimed at removing de facto inequalities.
4. Occupational activities which, by reason of their
nature or the context in which they are carried out, can be
entrusted only to persons of a particular sex may be
excluded from the scope of this article or some of its
provisions. This provision is not to be interpreted as
requiring the Parties to embody in laws or regulations a list
of occupations which, by reason of their nature or the
context in which they are carried out, may be reserved to
persons of a particular sex.
Articles 21 and 22
1. For the purpose of the application of these articles, the
term „workers’ representatives” means persons who are
recognised as such under national legislation or practice.
2. The terms „national legislation and practice”
embrace as the case may be, in addition to laws and
regulations, collective agreements, other agreements
between employers and workers’ representatives, customs
as well as relevant case law.
3. For the purpose of the application of these articles,
the term „undertaking” is understood as referring to a set of
tangible and intangible components, with or without legal
personality, formed to produce goods or provide services
for financial gain and with power to determine its own
market policy.
4. It is understood that religious communities and their
institutions may be excluded from the application of these
articles, even if these institutions are „undertakings”
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within the meaning of paragraph 3. Establishments
pursuing activities which are inspired by certain ideals or
guided by certain moral concepts, ideals and concepts
which are protected by national legislation, may be
excluded from the application of these articles to such an
extent as is necessary to protect the orientation of the
undertaking.
5. It is understood that where in a state the rights set out
in these articles are exercised in the various establishments
of the undertaking, the Party concerned is to be considered
as fulfilling the obligations deriving from these provisions.
6. The Parties may exclude from the field of application
of these articles, those undertakings employing less than a
certain number of workers, to be determined by national
legislation or practice.
Article 22
1. This provision affects neither the powers and
obligations of states as regards the adoption of health and
safety regulations for workplaces, nor the powers and
responsibilities of the bodies in charge of monitoring their
application.
2. The terms „social and socio-cultural services and
facilities” are understood as referring to the social and/or
cultural facilities for workers provided by some
undertakings such as welfare assistance, sports fields,
rooms for nursing mothers, libraries, children’s holiday
camps, etc.
Article 23, paragraph 1
For the purpose of the application of this paragraph, the
term „for as long as possible” refers to the elderly person’s
physical, psychological and intellectual capacities.
Article 24
1. It is understood that for the purposes of this article the
terms „termination of employment” and „terminated”
mean termination of employment at the initiative of the
employer.
2. It is understood that this article covers all workers
but that a Party may exclude from some or all of its
protection the following categories of employed persons:
a workers engaged under a contract of employment
for a specified period of time or a specified task;
b workers undergoing a period of probation or a
qualifying period of employment, provided that this is
determined in advance and is of a reasonable duration;
c workers engaged on a casual basis for a short period.
3. For the purpose of this article the following, in
particular, shall not constitute valid reasons for
termination of employment:
a trade union membership or participation in union
activities outside working hours, or, with the consent of
the employer, within working hours;
b seeking office as, acting or having acted in the
capacity of a workers’ representative;
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c the filing of a complaint or the participation in
proceedings against an employer involving alleged
violation of laws or regulations or recourse to competent
administrative authorities;
d race, colour, sex, marital status, family
responsibilities, pregnancy, religion, political opinion,
national extraction or social origin;
e maternity or parental leave;
f temporary absence from work due to illness or
injury.
4. It is understood that compensation or other
appropriate relief in case of termination of employment
without valid reasons shall be determined by national laws
or regulations, collective agreements or other means
appropriate to national conditions.
Article 25
1. It is understood that the competent national authority
may, by way of exemption and after consulting
organisations of employers and workers, exclude certain
categories of workers from the protection provided in this
provision by reason of the special nature of their
employment relationship.
2. It is understood that the definition of the term
„insolvency” must be determined by national law and
practice.
3. The workers’ claims covered by this provision shall
include at least:
a the workers’ claims for wages relating to a
prescribed period, which shall not be less than three
months under a privilege system and eight weeks under a
guarantee system, prior to the insolvency or to the
termination of employment;
b the workers’ claims for holiday pay due as a result of
work performed during the year in which the insolvency or
the termination of employment occurred;
c the workers’ claims for amounts due in respect of
other types of paid absence relating to a prescribed period,
which shall not be less than three months under a privilege
system and eight weeks under a guarantee system, prior to
the insolvency or the termination of the employment.
4. National laws or regulations may limit the protection
of workers’ claims to a prescribed amount, which shall be
of a socially acceptable level.
Article 26
It is understood that this article does not require that
legislation be enacted by the Parties.
It is understood that paragraph 2 does not cover sexual
harassment.
Article 27
It is understood that this article applies to men and
women workers with family responsibilities in relation to
their dependent children as well as in relation to other
members of their immediate family who clearly need their
care or support where such responsibilities restrict their
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possibilities of preparing for, entering, participating in or
advancing in economic activity. The terms „dependent
children” and „other members of their immediate family
who clearly need their care and support” mean persons
defined as such by the national legislation of the Party
concerned.
Articles 28 and 29
For the purpose of the application of this article, the
term „workers’ representatives” means persons who are
recognised as such under national legislation or practice.
Part III
It is understood that the Charter contains legal
obligations of an international character, the application of
which is submitted solely to the supervision provided for
in Part IV thereof.
Article A, paragraph 1
It is understood that the numbered paragraphs may
include articles consisting of only one paragraph.
Article B, paragraph 2
For the purpose of paragraph 2 of Article B, the
provisions of the revised Charter correspond to the
provisions of the Charter with the same article or
paragraph number with the exception of:
a Article 3, paragraph 2, of the revised Charter which
corresponds to Article 3, paragraphs 1 and 3, of the
Charter;
b Article 3, paragraph 3, of the revised Charter which
corresponds to Article 3, paragraphs 2 and 3, of the
Charter;
c Article 10, paragraph 5, of the revised Charter which
corresponds to Article 10, paragraph 4, of the Charter;
d Article 17, paragraph 1, of the revised Charter
which corresponds to Article 17 of the Charter.
Part V
Article E
A differential treatment based on an objective and
reasonable justification shall not be deemed
discriminatory.
Article F
The terms „in time of war or other public emergency”
shall be so understood as to cover also the threat of war.
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Módosított Európai Szociális Karta
Strasbourg, 1996. május 3.
Preambulum
A jelen dokumentumot aláíró kormányok, amelyek az
Európa Tanács tagjai,
megfontolva, hogy az Európa Tanács célja a nagyobb
egység elérése tagjai között a közös örökséget alkotó eszmék és alapelvek garantálása és megvalósítása érdekében,
amelyek elõmozdítják gazdasági és társadalmi haladásukat, különösen pedig az emberi jogok és alapvetõ szabadságjogok fenntartását és további megvalósítását;
megfontolva, hogy az emberi jogok és alapvetõ szabadságjogok védelmérõl 1950. november 4-én Rómában aláírt
európai konvencióban és a hozzá tartozó jegyzõkönyvekben az Európa Tanács tagállamai elfogadták, hogy biztosítják lakosságuk számára az itt említett megállapodásokban rögzített állampolgári és politikai jogokat és szabadságjogokat;
megfontolva, hogy az Európai Szociális Kartában,
amely 1961. október 18-án Torinóban került aláírásra, valamint annak jegyzõkönyveiben az Európa Tanács tagállamai hozzájárultak ahhoz, hogy biztosítják lakosságuk számára az ezen dokumentumokban rögzített szociális jogokat annak érdekében, hogy javítsák életszínvonalukat és
szociális jólétüket;
emlékeztetve arra, hogy az 1990. november 5-én Rómában az emberi jogokról megtartott miniszteri konferencia
egyfelõl hangsúlyozta valamennyi emberi jog oszthatatlan
természetének megõrzését, legyenek azok állampolgári,
politikai, gazdasági, szociális vagy kulturális jogok, másfelõl pedig azt, hogy új lendületet kell adni az Európai
Szociális Karta ügyének;
elhatározták, miképpen errõl az 1991. október 21-én és
22-én Torinóban tartott miniszteri konferencia döntött,
hogy korszerûsítik a Kartát és tartalmának lényegét úgy
módosítják, hogy figyelembe vegye különösen azokat az
alapvetõ szociális változásokat, amelyek a szöveg elfogadása óta következtek be;
felismerve annak elõnyét, hogy a Módosított Karta,
amelynek a tervek szerint fokozatosan el kell foglalnia az
Európai Szociális Karta helyét, testesítse meg mindazokat
a jogokat, amelyek a módosított Kartában szerepelnek,
amelyeket az 1988-as Kiegészítõ Jegyzõkönyv garantált
és további jogokkal bõvítsék,
az alábbiakban állapodtak meg:

Article I
It is understood that workers excluded in accordance
with the appendix to Articles 21 and 22 are not taken into
account in establishing the number of workers concerned.
Article J
The term „amendment” shall be extended so as to cover
also the addition of new articles to the Charter.

I. RÉSZ
A Felek politikai céljukként olyan feltételek elérését fogadják el, és ennek érdekében alkalmaznak minden olyan
nemzeti és nemzetközi jellegû eszközt, amelynek segítségével a következõ jogok és elvek hatékonyan megvalósíthatók:
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1. Mindenkinek legyen lehetõsége arra, hogy általa
szabadon választott foglalkozással keresse meg a megélhetését.
2. Minden dolgozónak joga van az igazságos munkafeltételekhez.
3. Minden dolgozónak joga van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.
4. Minden dolgozónak joga van a tisztes javadalmazáshoz, amely elégséges önmaga és családja tisztes megélhetéséhez.
5. Minden dolgozónak és munkáltatónak joga van a
szabad társuláshoz nemzeti és nemzetközi szervezetek keretében gazdasági és szociális érdekei védelmében.
6. Minden dolgozónak és munkáltatónak joga van a
kollektív alkuhoz.
7. Gyermekeknek és fiataloknak joguk van a különleges védelemre azon fizikai és erkölcsi veszélyekkel szemben, amelyeknek ki vannak téve.
8. Anyaság esetén a nõi foglalkoztatottaknak joguk van
különleges védelemre.
9. Mindenkinek joga van a pályaválasztási tanácsadás
megfelelõ eszközeihez annak érdekében, hogy segítségével személyes képességeinek és érdeklõdésének megfelelõ
foglalkozást válasszon.
10. Mindenkinek joga van a megfelelõ szakképzéshez.
11. Mindenkinek joga van részesülni minden olyan intézkedésbõl, ami képessé teszi arra, hogy az elérhetõ legmagasabb színvonalú egészségnek örvendhessen.
12. Minden dolgozónak és eltartottjának joga van a társadalombiztosításhoz.
13. Mindazoknak, akik nem rendelkeznek megfelelõ
erõforrásokkal, joguk van a szociális és orvosi segítséghez.
14. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy részesedjen a
jóléti szolgáltatásokból.
15. A fogyatékossággal élõ személyeknek joguk van a
függetlenséghez, a társadalmi integrálódáshoz és a közösség életében való részvételhez.
16. A családot – mint a társadalom alapvetõ egységét – teljes körû fejlõdésének biztosításához megilleti a
megfelelõ szociális, jogi és gazdasági védelemhez való
jog.
17. A gyermekeknek és fiataloknak joguk van a megfelelõ szociális, jogi és gazdasági védelemhez.
18. A Felek bármelyikének állampolgárai egymás területén az ottani állampolgárokkal egyenlõ feltételek mellett
folytathatnak bármilyen jövedelemszerzõ tevékenységet
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és ezt csak indokolt gazdasági vagy szociális okokból lehet korlátozni.
19. Azoknak a migráns dolgozóknak és családjuknak,
akik valamely Fél állampolgárai, joguk van a védelemhez
és segítséghez bármelyik másik Fél területén.
20. A foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében minden dolgozónak joga van az egyenlõ lehetõségekre és
egyenlõ bánásmódra anélkül, hogy a nemek alapján hátrányos megkülönböztetés érné õket.
21. A dolgozóknak joguk van ahhoz, hogy a vállalkozáson belül tájékoztassák, illetve hallgassák meg õket.
22. A dolgozóknak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek a munkafeltételek és a vállalkozáson belül a munka
környezetének megszabásában és javításában.
23. Minden idõs embernek joga van a szociális védelemre.
24. Minden dolgozónak joga van a védelemre azokban
az esetekben, amikor foglalkoztatása megszûnik.
25. Minden dolgozónak joga van követelései védelmére abban az esetben, amikor munkáltatója fizetésképtelenné válik.
26. Minden dolgozónak joga van a méltósághoz munkavégzés közben.
27. Minden családi kötelezettségekkel rendelkezõ személynek, aki alkalmazásban áll, vagy szeretne munkaviszonyt létesíteni, joga van erre anélkül, hogy hátrányos
megkülönböztetés tárgya lenne, mégpedig úgy, hogy a lehetõségekhez mérten ne ütközzön foglalkoztatása a családi kötelezettségeivel.
28. A vállalatoknál a dolgozók képviselõinek joguk
van a védelemre az ellenük irányuló, elõítéletes lépésekkel
szemben és megfelelõ körülményeket kell biztosítani számukra funkcióik teljesítéséhez.
29. Minden dolgozónak joga van ahhoz, hogy csoportos létszámcsökkentés esetén tájékoztassák és konzultáljanak vele.
30. Mindenkinek joga van a védelemre a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel szemben.
31. Mindenkinek joga van a lakhatáshoz.

II. RÉSZ
A Felek a III. részben foglaltaknak megfelelõen vállalják, hogy a következõ cikkelyekben és bekezdésekben
rögzített kötelezettségeket önmagukra nézve érvényesnek
ismerik el.
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1. cikk

3. cikk

A munkához való jog

A biztonságos
és egészséges munkafeltételekhez való jog

Annak érdekében, hogy a munkához való jogot ténylegesen gyakorolni lehessen, a Felek vállalják az alábbiakat:
1. egyik elsõdleges céljukként és feladatukként fogadják el a foglalkoztatás lehetõ legmagasabb és legstabilabb
szintjének elérését és biztosítását, szem elõtt tartva a teljes
foglalkoztatottság célkitûzését;
2. hatékonyan védelmezik a dolgozó azon jogát, hogy
szabadon választott foglalkozással keresse meg megélhetését;
3. minden dolgozó számára ingyenes munkaközvetítõ
szolgálatot szerveznek és tartanak fenn;
4. biztosítják, vagy fejlesztik a megfelelõ szakmai tanácsadást, képzést és rehabilitációt.

Annak érdekében, hogy lehetõvé tegyék a biztonságos
és egészséges munkafeltételekhez való jog tényleges gyakorlását, a Felek vállalják, hogy a munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel konzultálva
1. a munkabiztonságról, a munkaegészségügyrõl és a
munkakörnyezetrõl összefüggõ országos politikát alakítanak ki, hajtanak végre, és azt idõszakosan felülvizsgálják.
E politika elsõdleges célja az, hogy javítsa a foglalkoztatás
biztonságát és az egészséget, megelõzze a baleseteket és a
halált okozó sérüléseket, amelyek összefüggenek a munkafolyamattal, vagy abban fordulnak elõ, különösen úgy,
hogy minimálisra csökkentik a munka környezetében gyökerezõ kockázati tényezõket;
2. biztonsági és egészségügyi elõírásokat bocsátanak ki;

2. cikk
Az igazságos munkafeltételekhez való jog
Annak érdekében, hogy a Felek biztosítsák az igazságos
munkafeltételekhez való jog tényleges gyakorlását, az
alábbiakat vállalják:
1. ésszerû napi és heti munkaidõt állapítanak meg és a
munkahetet fokozatosan olyan mértékben rövidítik,
amennyire azt a termelékenység növekedése és más, azzal
összefüggõ tényezõk megengedik;
2. fizetett munkaszüneteket biztosítanak;

3. ellenõrzéssel érvényesítik ezen elõírások betartását;
4. elõmozdítják a minden dolgozót érintõ munkaegészségügyi szolgálat folyamatos fejlõdését elsõsorban a
megelõzés és a tanácsadás segítségével.

4. cikk
A méltányos díjazáshoz való jog
A méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy

3. évente legalább négyheti fizetett szabadságot biztosítanak;

1. elismerik a dolgozók jogát olyan díjazáshoz, amely
nekik és családjuknak tisztes életszínvonalat biztosít;

4. kiküszöbölik a természetébõl fakadóan veszélyes
vagy egészségtelen foglalkozások kockázatait, ahol pedig
egyelõre még nem lehetséges a kockázatok kiküszöbölése,
vagy elégséges csökkentése, ott vagy a munkaidõt csökkentik, vagy kiegészítõ fizetett szabadságot biztosítanak
az ilyen foglalkozást ûzõ dolgozók számára;

2. elismerik a dolgozók jogát a megnövelt díjazáshoz
túlmunka esetén, ez alól csak meghatározott esetek lehetnek kivételek;

5. heti pihenõidõt biztosítanak, amely – amennyire
csak lehetséges – egybeesik a hagyományosan, vagy a szokásoknak megfelelõen heti pihenõnek tekintett nappal az
érintett országban vagy régióban;

4. elismerik valamennyi dolgozó jogát ahhoz, hogy a
foglalkoztatásuk beszüntetése esetén errõl ésszerû idõn
belül kapjanak elõzetes értesítést;

6. biztosítják, hogy a dolgozókat a lehetõ leghamarabb,
de alkalmazásuk kezdetétõl számított legfeljebb két hónap
múlva írásban tájékoztatják a szerzõdés vagy a foglalkoztatási viszony lényeges vonatkozásairól;
7. biztosítják, hogy az éjszakai munkát végzõ dolgozók
élvezzék mindazon elõnyöket, amelyekrõl a munka sajátos
természetét számba vevõ intézkedések rendelkeznek.

3. elismerik valamennyi férfi és nõ jogát az egyenlõ bérezéshez egyforma értékû munka végzése esetén;

5. a bérekbõl csak abban az esetben engednek levonni,
és csak a nemzeti törvények vagy elõírások által meghatározott mértékben, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntõbírósági ítéletek írják elõ.
Ezen jogok gyakorlását szabadon aláírt kollektív szerzõdések, törvényes bérmegállapító mechanizmus vagy az
országos viszonyoknak megfelelõ egyéb eszközök révén
kell elérni.
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5. cikk
Szervezkedési jog

Annak érdekében, hogy biztosítsák vagy elõsegítsék a
dolgozók és munkáltatók számára helyi, országos vagy
nemzetközi szervezetek létrehozását gazdasági és szociális érdekeik védelmére, valamint hogy csatlakozhassanak
ilyen szervezetekhez, a Felek vállalják, hogy nem lesz
olyan nemzeti törvény, ami korlátozza, vagy végrehajtása
esetén korlátozhatja ezt a szabadságot. Annak mértékét,
hogy a jelen cikk biztosítékai mennyiben vonatkoznak a
rendõrségre is, nemzeti törvények vagy rendeletek határozzák meg. Hasonlóképpen a nemzeti törvények és elõírások határozzák meg azt, hogy ezek a garanciák milyen
mértékben érvényesek a fegyveres erõk tagjaira.
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2. a munkavállalás legalacsonyabb életkori határát
18 évben állapítják meg olyan foglalkozások esetében,
amelyeket veszélyesnek vagy egészségtelennek nyilvánítottak;
3. biztosítják, hogy a még tankötelezettség alatt álló
személyeket nem lehet úgy foglalkoztatni, hogy az megfossza õket iskoláztatásuk teljes körû elõnyeitõl;
4. biztosítják, hogy a 18 év alattiak munkaidejét fejlõdésüknek megfelelõen korlátozzák, különös tekintettel a
szakképzés iránti szükségletükre;
5. elismerik a fiatal munkavállalók és szakmunkástanulók jogát a méltányos díjazásra vagy más megfelelõ juttatásokra;
6. biztosítják, hogy a fiataloknak a munkáltató hozzájárulásával rendes munkaidõben történõ szakképzését a napi
munkaidõ részének kell tekintetni;

6. cikk
A kollektív alkuhoz való jog
A kollektív alkuhoz való jog hatékony gyakorlásának
biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy
1. elõsegítik a dolgozók és munkáltatók közös konzultációit;
2. ahol szükséges és célszerû, ott támogatják a munkáltatók vagy munkáltatói szervezetek és dolgozói szervezetek önkéntes tárgyalási mechanizmusát annak érdekében,
hogy kollektív egyezményekkel szabályozzák a foglalkoztatás elõírásait és feltételeit;
3. elõmozdítják a munkaügyi viták rendezéséhez szükséges megfelelõ békéltetõ és önkéntes döntéshozatali mechanizmus megteremtését;
és elismerik

7. biztosítják, hogy a 18 év alatti foglalkoztatottakat
legalább évi négy hét fizetett szabadság illesse meg;
8. biztosítják, hogy a 18 év alattiakat nem foglalkoztatják éjszakai munkán, ez alól kivételt képeznek bizonyos
foglalkozások, amelyeket nemzeti törvények vagy szabályok határoznak meg;
9. biztosítják, hogy a 18 év alattiak, akiket a nemzeti
törvények vagy szabályok által elõírt foglalkozásokban alkalmaznak, rendszeres orvosi ellenõrzés alatt álljanak;
10. különleges védelmet biztosítanak azon fizikai és erkölcsi veszélyekkel szemben, amelyeknek gyermekek és
fiatalok vannak kitéve, különösen pedig azon veszélyekkel szemben, amelyek közvetve vagy közvetlenül a munkájukból fakadnak.

8. cikk

4. a dolgozók és munkáltatók jogát a kollektív cselekvéshez érdekütközések esetén, beleértve a sztrájkjogot,
amely a korábban elfogadott kollektív egyezményekbõl
fakadó kötelezettségek függvénye.

7. cikk

A dolgozó nõk védelemhez való joga
anyaság esetén
Annak érdekében, hogy a dolgozó nõk hatékonyan gyakorolhassák a védelemre való jogot anyaság esetén, a Felek vállalják, hogy

Annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermekek és fiatalok védelemhez való jogának hatékony érvényesítését, a
Felek vállalják, hogy

1. akár fizetett szabadságot biztosítanak, vagy megfelelõ társadalombiztosítási juttatásokat, vagy állami alapokból nyújtott juttatásokat a dolgozó nõknek, hogy szabadságot vehessenek ki a gyermekszülés elõtt és után összesen
legalább 14 hétig;

1. a munkavállalás legalacsonyabb életkori határát
15 évben állapítják meg, kivéve azokat a gyerekeket, akiket jogszabályban meghatározott könnyû munkánál foglalkoztatnak anélkül, hogy az károsítaná az egészségüket,
erkölcseiket és iskoláztatásukat;

2. törvénytelennek tekintik, ha a terhesség bejelentésétõl a szülési szabadság végéig terjedõ idõszakban a munkáltató elbocsát egy nõt, vagy az elbocsátást olyan idõszakban jelenti be, hogy a felmondási idõ még azon idõszakon belül telne le;

A gyermekek és fiatalok védelemhez való joga
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3. biztosítják, hogy a kisgyerekeiket gondozó anyákat
erre a célra megfelelõ munkaidõ-kedvezmény illesse meg;
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5. megtiltják terhes anyák, a közelmúltban szült és kisdedeiket gondozó anyák foglalkoztatását föld alatti bányászatban és minden más olyan munkában, amely számukra
nem megfelelõ, mert veszélyes, egészségtelen, vagy nagy
erõfeszítést igényel, és megfelelõ intézkedéseket tesznek
ezen nõk munkaügyi jogainak védelme érdekében.

5. bátorítják a megfelelõ intézkedésekkel megteremtett
alábbi lehetõségek teljes kihasználását:
a) csökkentik vagy eltörlik a tandíjakat vagy költségeket;
b) a megfelelõ esetekben pénzügyi segítséget nyújtanak;
c) a munkáltató kérésére foglalkoztatás közben a dolgozó által kiegészítõ képzésre fordított idõt a munkaidõ részének tekintik;
d) a munkáltatói és dolgozói szervezetekkel folytatott
konzultációk alapján megfelelõ ellenõrzéssel biztosítják a
fiatal dolgozók szakmunkásképzésének és egyéb képzési
formáinak hatékonyságát és általában a fiatal dolgozók védelmét.

9. cikk

11. cikk

A pályaválasztási tanácsadáshoz való jog

Az egészség védelméhez való jog

A pályaválasztási tanácsadáshoz való jog hatékony gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy a
szükségleteknek megfelelõen elõsegítik egy olyan szolgálat mûködését, amely mindenkinek segítséget nyújt, beleértve a fogyatékossággal élõ személyeket is, a pályaválasztással kapcsolatos problémák megoldásához, különös
tekintettel az egyéni tulajdonságokra és azoknak a foglalkoztatási lehetõségekhez való viszonyára: ez a segítségnyújtás legyen ingyenes a fiatalok, köztük az iskolás gyermekek és a felnõttek számára egyaránt.

Az egészség védelméhez való jog hatékony érvényesítésének biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy közvetlenül vagy állami, illetve magán szervezetekkel együttmûködve megteszik a megfelelõ intézkedéseket, amelyek
egyebek között a következõ célokat szolgálják:

4. szabályozzák a terhes anyák, a közelmúltban szült és
kisdedeiket gondozó anyák foglalkoztatását éjszakai munkán;

10. cikk

1. amennyire csak lehetséges, felszámolják a rossz
egészségi állapot okait;
2. tanácsadási és oktatási lehetõségeket hoznak létre az
egészség javítása, valamint az egészségügy területén az
egyéni felelõsség elõmozdítása érdekében;
3. amennyire csak lehetséges, megelõzik a járványos,
fertõzõ és egyéb betegségeket, valamint baleseteket.

A szakképzéshez való jog
12. cikk
A szakképzéshez való jog hatékony gyakorlása érdekében a Felek vállalják, hogy:
1. biztosítják, vagy ha szükséges, a munkáltatói és dolgozói szervezetekkel konzultálva elõsegítik minden ember
mûszaki és szakképzését, beleértve a fogyatékossággal élõ
személyekét is, és megteremtik a lehetõségét a felsõfokú
mûszaki és egyetemi tanulmányok folytatásának, ami kizárólag az egyéni képességektõl függ;
2. biztosítják, vagy elõmozdítják a szakmunkástanuló-rendszert és a fiatal fiúk és lányok képzésének más
rendszeres formáit a különbözõ foglalkozások terén;
3. biztosítják, vagy szükség szerint elõsegítik:
a) a felnõtt dolgozók megfelelõ és könnyen hozzáférhetõ képzési lehetõségeit;
b) a felnõtt dolgozók átképzésének különleges lehetõségeit, amelyekre a mûszaki fejlõdés vagy a foglalkoztatás
új irányzatai miatt van szükség;
4. biztosítják, vagy szükség szerint elõsegítik a hosszú
távon munkanélküliek átképzését és reintegrálását szolgáló különleges intézkedéseket;

A társadalombiztosításhoz való jog
A társadalombiztosításhoz való jog hatékony gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy:
1. megteremtik, vagy fenntartják a társadalombiztosítás rendszerét;
2. a társadalombiztosítás rendszerét kielégítõ szinten
tartják fenn, amely legalábbis egyenlõ ahhoz, ami szükséges az Európai Szociális Biztonsági Kódex ratifikálásához;
3. erõfeszítéseket tesznek a társadalombiztosítási rendszer fokozatosan magasabb szintre történõ emelése érdekében;
4. lépéseket tesznek megfelelõ két- és többoldalú
egyezmények kötésével vagy más módon az egyezményekben lefektetett feltételektõl függõen annak érdekében, hogy biztosítsák
a) saját állampolgáraik és a többi Fél állampolgárai közötti egyenlõ bánásmódot a társadalombiztosítási jogok te-
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kintetében, beleértve a társadalombiztosítási törvényalkotásból fakadó juttatások fenntartását, tekintet nélkül
arra, hogy a védett személyek hogyan mozognak a Felek
területei között;
b) hogy olyan eszközökkel adják meg, tartják fenn és
állítják helyre a társadalombiztosításhoz való jogot, mint
amilyen az egyes Felek joghatósága alatt megszerzett biztosítási jogviszonyok vagy munkaviszonyban töltött idõszakok összeszámítása.

2. elõsegítik egyének és önkéntes, valamint más szervezetek részvételét az ilyen szolgálatok létesítésében és
fenntartásában.

13. cikk

A szociális és egészségügyi segítségre való jog hatékony érvényesítése céljából a Felek vállalják, hogy:

Annak érdekében, hogy a Felek biztosítsák a fogyatékossággal élõ személyeknek, tekintet nélkül a korukra és
fogyatékosságuk eredetére, illetve természetére, hogy hatékonyan gyakorolhassák a függetlenséghez, a társadalmi
integrálódáshoz való jogot és azt, hogy részt vehessenek a
közösség életében, vállalják különösen, hogy:

1. biztosítják a megfelelõ támogatást minden olyan
személy számára, aki nem rendelkezik megfelelõ erõforrásokkal és aki nem képes ilyen erõforrásokat saját erõbõl
vagy más forrásokból, így valamilyen társadalombiztosítási program keretében sem biztosítani, vagyis betegség
esetén az állapota által megkívánt ellátást megkapja;

1. megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékossággal élõ személyek ahol csak lehetséges, az általános programok keretén belül kapják meg a pályaválasztási
tanácsadást, oktatást és szakmai képzést, és ahol ez nem lehetséges, biztosítják ezt speciális magán vagy állami testületek révén;

A szociális és egészségügyi segítségre való jog

2. biztosítják, hogy az ilyen segítségben részesülõ személyeknek éppen emiatt ne kelljen elszenvedni politikai
vagy szociális jogaik csorbulását;
3. biztosítják, hogy mindenki kapja meg a megfelelõ állami vagy magán szolgáltatásokat, nevezetesen a tanácsadást és a személyes segítséget, amire szüksége lehet a saját vagy a családja nélkülözésének megelõzéséhez, megszüntetéséhez vagy enyhítéséhez;
4. a jelen cikk 1., 2. és 3. bekezdéseiben említett rendelkezéseket egyenlõen kell alkalmazni a Felek területén valamelyik másik Fél törvényesen tartózkodó állampolgáraival szemben, összhangban az 1993. december 11-én
Párizsban aláírt Szociális és Orvosi Ellátás Európai Konvenciójában vállalt kötelezettségekkel.

15. cikk
A fogyatékossággal élõ személyek joga
a függetlenséghez, a társadalmi beilleszkedéshez
és a közösség életében való részvételhez

2. minden olyan intézkedéssel elõmozdítják foglalkoztatásukat, amelyek arra bátorítják a munkáltatókat, hogy a
mindennapos munkakörnyezetben alkalmazzanak és tartsanak meg fogyatékossággal élõ személyeket és igazítsák
a munkavégzési feltételeket szükségleteikhez, vagy pedig,
ahol ez a fogyatékosság miatt nem lehetséges, rendezzenek be, vagy hozzanak létre a fogyatékosság szintjének
megfelelõ védett foglalkoztatást. Bizonyos esetekben ezek
az intézkedések speciális elhelyezést és segítõ szolgáltatásokat tehetnek szükségessé;
3. különösen elõmozdítják teljes társadalmi integrálódásukat és a közösség életében való részvételüket olyan
intézkedések segítségével, beleértve a technikai segédeszközöket is, amelyek célja leküzdeni a kommunikációs és
mozgási akadályokat és lehetõvé tenni a közlekedéshez,
lakáshoz, kulturális tevékenységhez és szabadidõhöz való
hozzájutást.

14. cikk
A szociális jóléti szolgáltatásokból való
részesülés joga
Annak érdekében, hogy a Felek biztosítsák a szociális
jóléti szolgáltatásokból való részesülés jogának hatékony
gyakorlását, vállalják, hogy:
1. elõsegítik, vagy biztosítanak olyan szolgáltatásokat,
amelyek a szociális munka módszereinek alkalmazásával
hozzájárulnak a közösség egyéneinek és csoportjainak jólétéhez és fejlõdéséhez, valamint ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a társadalmi környezethez;

16. cikk
A család joga a szociális, jogi és gazdasági
védelemhez
Annak érdekében, hogy biztosítsák a család mint a társadalom alapegységének teljes fejlõdéséhez szükséges feltételeket, a Felek vállalják, hogy olyan eszközökkel mozdítják elõ a család gazdasági, jogi és szociális védelmét,
mint amilyenek a szociális és családi juttatások, adózási
megoldások, családi lakásjuttatás, az új házasok támogatása és egyéb megfelelõ eszközök.
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17. cikk

19. cikk

A gyermekek és fiatalok szociális, jogi és gazdasági
védelemhez való joga

Migráns dolgozók és családjuk joga
a védelemre és segítségre

Annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermekek és fiatalok jogának hatékony gyakorlását, hogy olyan környezetben növekedjenek fel, amely elõsegíti személyiségük,
valamint fizikai és szellemi kapacitásuk teljes kifejlõdését,
a Felek vállalják, hogy akár közvetlenül, akár állami és
magán szervezetekkel együttmûködve megteszik az
összes megfelelõ és szükséges intézkedést, melynek célja:

Annak érdekében, hogy biztosítsák a migráns dolgozók
és családjuk védelemhez és támogatáshoz való jogának
hatékony gyakorlását bármelyik Fél területén, a Felek vállalják, hogy:

1. a) biztosítani, hogy a gyermekek és fiatalok, figyelembe véve szüleik jogait és kötelességeit, megkapják a
gondozást, segítséget, iskoláztatást és képzést, amelyre
szükségük van, különösen pedig gondoskodnak olyan intézmények és szolgáltatások létesítésérõl és fenntartásáról,
amelyek elégségesek és megfelelnek ennek a célnak;
b) védelmezni a gyermekeket és a fiatalokat az elhanyagolással, erõszakkal vagy kizsákmányolással szemben;
c) az állami védelem és különleges segély nyújtása
azon gyermekeknek és fiataloknak, akik ideiglenesen
vagy véglegesen nélkülözik családjuk támogatását;
2. biztosítani a gyermekek és fiatalok ingyenes elemi és
középfokú iskoláztatását, valamint azt, hogy rendszeresen
járjanak iskolába.

18. cikk
Jövedelemszerzõ tevékenység folytatásának joga
más Felek területén
Annak érdekében, hogy biztosítsák a jövedelemszerzõ
tevékenység folytatásának jogát bármely másik Fél területén, a Felek vállalják, hogy:
1. liberális szellemben alkalmazzák a meglévõ rendelkezéseket;
2. egyszerûsítik a létezõ formalitásokat és csökkentik,
vagy eltörlik a bírósági illetékeket és más költségeket,
amelyeket külföldi dolgozóknak vagy munkaadóiknak
kell fizetniük;
3. egyénileg vagy kollektíven liberalizálják a külföldi
dolgozók alkalmazását szabályozó elõírásokat;
és elismerik:
4. állampolgáraik jogát arra, hogy elhagyják az országot és másik Felek területén folytassanak jövedelemszerzõ
tevékenységet.

1. fenntartják, vagy meggyõzõdnek arról, hogy megfelelõ és szabad szolgáltatásokat tartanak fenn az ilyen dolgozók támogatása céljából, különösen ahol pontos információt kaphatnak és megtesznek minden szükséges lépést
a nemzeti törvények és szabályok keretein belül a kivándorlással és bevándorlással kapcsolatos félrevezetõ propagandával szemben;
2. saját illetékességi körükben megfelelõ intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy megkönnyítsék az
ilyen dolgozók és családjuk távozását, utazását és fogadását és saját illetékességi körükben gondoskodnak az utazás
során a megfelelõ egészségügyi és orvosi ellátásról, valamint a jó higiénés feltételekrõl;
3. megfelelõen elõmozdítják a kivándorlás és a bevándorlás országainak állami és magán szociális szolgálatai
közötti együttmûködést;
4. biztosítják, hogy a területükön törvényesen tartózkodó ilyen dolgozók a következõ ügyekben a saját állampolgáraiknál kedvezõtlenebb bánásmódban nem részesülnek,
amennyiben ezek az ügyek törvények vagy elõírások szerint a hatóságok ellenõrzése alá tartoznak:
a) bérezés és más foglalkoztatási és munkavégzési feltételek;
b) szakszervezeti tagság és a kollektív alku elõnyeinek
élvezete;
c) szállás;
5. területükön ezen dolgozók számára törvényesen
olyan bánásmódot biztosítanak, amely nem hátrányosabb
a saját állampolgáraikénál a munkaviszonyban álló személyek által fizetendõ foglalkoztatási adók, illetékek és hozzájárulások tekintetében;
6. amennyire csak lehetséges, megkönnyítik azon külföldi dolgozó családjának egyesítését, akinek megengedték, hogy az adott Fél területén letelepedjen;
7. a területükön törvényesen tartózkodó ilyen dolgozó
számára biztosítják a jelen cikkben foglalt ügyekben a saját állampolgáraikénál nem hátrányosabb helyzetet jogi eljárások esetén;
8. biztosítják, hogy a területükön törvényesen lakó külföldi dolgozókat nem utasítják ki, amennyiben azok nem
fenyegetik a nemzetbiztonságot, vagy nem sértik a közérdeket vagy közerkölcsöt;
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9. a törvényes kereteken belül megengedik, hogy ezek
a dolgozók jövedelmük és megtakarításaik tetszés szerinti
részét hazautalják;
10. védelmet és támogatást nyújtanak ezen cikk keretén belül az önfoglalkoztató bevándorlóknak a vonatkozó
intézkedések keretein belül;
11. elõsegítik és megkönnyítik a fogadó állam nemzeti
nyelvének tanítását, illetve ha több ilyen van, akkor az
egyik nyelv oktatását a bevándorló dolgozóknak és családtagjaiknak;
12. a célszerûség keretein belül elõsegítik és megkönnyítik a bevándorló dolgozó gyermekei számára a szülõ anyanyelvének tanítását.

20. cikk
A nemen alapuló megkülönböztetés nélküli
esélyegyenlõségre és egyenlõ elbánásra való jog
a munkavállalást és a hivatást illetõen
Annak érdekében, hogy biztosítsák az egyenlõ lehetõségekhez és egyenlõ bánásmódhoz való jog hatékony gyakorlását a nemek alapján történõ hátrányos megkülönböztetés nélkül, a Felek vállalják, hogy elismerik ezt a jogot és
alkalmazásának elõsegítése érdekében megfelelõ intézkedéseket hoznak a következõ területeken:
a) a foglalkoztatáshoz való hozzájutás, védelem az elbocsátással szemben és foglalkozási reintegráció;
b) pályaválasztási tanácsadás, képzés, átképzés és rehabilitáció;
c) a foglalkoztatás feltételei, munkafeltételek, beleértve a javadalmazást;
d) az életpálya fejlõdése, beleértve az elõléptetést.

21. cikk
Az információhoz és konzultációhoz való jog
Annak érdekében, hogy biztosítsák a dolgozó cégen belüli információhoz és konzultációhoz való jogának hatékony gyakorlását, a Felek vállalják, hogy olyan intézkedéseket fogadnak el, vagy támogatnak, amelyek lehetõvé teszik a dolgozóknak vagy képviselõiknek a nemzeti törvényekkel és gyakorlattal összhangban:
a) hogy rendszeresen, vagy a megfelelõ idõben átfogó
tájékoztatást kapjanak az õket alkalmazó vállalkozás gazdasági és pénzügyi helyzetérõl, szem elõtt tartva, hogy bizonyos információk kiadását, amelyek hátrányosak lehetnek a vállalkozás számára, hivatkozással azok bizalmas
jellegére, meg lehet tagadni; és
b) kellõ idõben konzultálni kell velük az olyan tervezett döntésekrõl, amelyek számottevõen érintik a dolgozók
érdekeit, különösen pedig azon döntésekrõl, amelyek fon-
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tos hatással lehetnek a vállalkozás foglalkoztatási helyzetére.

22. cikk
A munkafeltételek és a vállalkozáson belül
a munka környezetének megszabásában
és javításában való részvétel joga
Annak érdekében, hogy biztosítsák a dolgozók azon jogának hatékony érvényesítését, hogy részt vegyenek a
munkafeltételek és a vállalkozáson belül a munka környezetének megszabásában és javításában, a Felek vállalják,
hogy olyan intézkedéseket fogadnak el, illetve bátorítanak, amelyek lehetõvé teszik a dolgozóknak vagy képviselõiknek, hogy a nemzeti törvényekkel és gyakorlattal összhangban hozzájáruljanak:
a) a munkafeltételek, a munkaszervezet és a munka
környezetének meghatározásához és javításához;
b) az egészség és a biztonság védelméhez a vállalkozáson belül;
c) a szociális és szocio-kulturális szolgáltatások és létesítmények szervezéséhez a vállalkozáson belül;
d) az elõírások megtartásának ellenõrzéséhez ezekben
a kérdésekben.

23. cikk
Az idõsek joga a szociális védelemre
Annak érdekében, hogy az idõsek hatékonyan gyakorolhassák jogukat a szociális védelemre, a Felek vállalják,
hogy megfelelõ intézkedéseket fogadnak el, vagy ösztönöznek akár közvetlenül, akár együttmûködve állami vagy
magán szervezetekkel, különösen, hogy:
– az alábbi eszközökkel tegyék képessé az idõseket
arra, hogy a lehetõ leghosszabb ideig a társadalom teljes
értékû tagjai maradjanak:
a) megfelelõ erõforrások segítségével, amelyek lehetõvé teszik, hogy tisztes életük legyen és aktív szerepet
játsszanak a köz-, a társadalmi és a kulturális életben;
b) tájékoztatás az idõsek rendelkezésére álló szolgáltatásokról és létesítményekrõl, valamint használatuk lehetõségeirõl;
– képessé tegyék az idõseket arra, hogy szabadon megválasszák az életformájukat és megszokott környezetükben független életet éljenek ameddig csak kívánják és képesek rá az alábbiak révén:
a) a szükségleteiknek és egészségi állapotuknak megfelelõ lakáskörülmények biztosítása, vagy megfelelõ segítség nyújtása, hogy lakáskörülményeiket ezekhez igazítsák;
b) egészségügyi ellátás és az állapotuk által megkívánt
szolgáltatások;
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– az intézményekben élõ idõsek számára garantálják a
megfelelõ támogatást, miközben tiszteletben tartják a magánszférájukat, valamint részvételüket az intézményen belüli életkörülményeket érintõ döntésekben.
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24. cikk

2. elõmozdítják a munkahelyeken vagy a munkával
kapcsolatban az egyes dolgozók ellen irányuló és visszatérõ elítélhetõ, vagy egyértelmûen negatív és sértõ cselekedetek tudatosítását, az azokra vonatkozó tájékoztatást és
az ilyen cselekedetek megelõzését, és megtesznek minden
megfelelõ lépést annak érdekében, hogy a dolgozókat az
ilyen magatartással szemben megvédjék.

A védelemhez való jog azokban az esetekben,
amikor megszûnik a foglalkoztatás

27. cikk

Annak érdekében, hogy biztosítsák a dolgozók védelemhez való jogának hatékony gyakorlását a foglalkoztatás megszûnése esetén, a Felek vállalják, hogy elismerik:
a) a dolgozók jogát ahhoz, hogy munkaviszonyukat ne
lehessen megszüntetni tényleges ok nélkül, amely összefügg képességükkel, magatartásukkal, vagy a vállalkozás,
létesítmény vagy szolgálat mûködési szükségleteivel;
b) azon dolgozók jogát a kártérítésre vagy megfelelõ
segítségre, akiknek a munkaviszonyát tényleges ok nélkül
szüntették meg.
Ennek érdekében a Felek biztosítják, hogy annak a dolgozónak, aki szerint munkaviszonyát tényleges ok nélkül
szüntették meg, joga van pártatlan testülethez fellebbezni.

25. cikk
A dolgozók joga követeléseik védelmére
abban az esetben, amikor munkáltatójuk
fizetésképtelenné válik
Annak érdekében, hogy biztosítsák a dolgozók jogának
hatékony gyakorlását követeléseik védelmében abban az
esetben, amikor munkáltatójuk fizetésképtelenné válik, a
Felek vállalják, hogy a foglalkoztatási vagy munkaviszonyt létesítõ szerzõdésekbõl keletkezõ követeléseket
egy garanciális intézmény vagy a védelem valamilyen más
hatékony formája segítségével biztosítják.

26. cikk
Az emberi méltósághoz való jog
munkavégzés közben
Annak érdekében, hogy biztosítsák valamennyi dolgozó méltósághoz való jogának hatékony gyakorlását munkavégzés közben, a Felek a munkáltatói és dolgozói szervezetekkel konzultálva vállalják, hogy:
1. elõmozdítják a szexuális zaklatás tudatosítását, az
arra vonatkozó tájékoztatást, illetve megelõzését munkahelyen, illetve a munkával kapcsolatban, és megtesznek
minden megfelelõ lépést annak érdekében, hogy a dolgozókat az ilyen magatartással szemben megvédjék;

A családi kötelezettségekkel rendelkezõ dolgozók joga
az egyenlõ esélyekre és egyenlõ bánásmódra
A családi kötelezettségekkel rendelkezõ férfi- és nõdolgozóknak az egyéb dolgozókkal szemben érvényesítendõ
esélyegyenlõséghez és egyenlõ bánásmódhoz való jogának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy:
1. megfelelõ intézkedéseket tesznek:
a) hogy lehetõvé tegyék a családi kötelezettségekkel
rendelkezõ dolgozók számára a munkavállalást és munkájuk megtartását, valamint a munkába való visszatérést az
ezen kötelezettségek miatt történt távolmaradás után, beleértve a pályaválasztási tanácsadás és képzés területén tett
intézkedéseket is;
b) hogy figyelembe vegyék szükségleteiket a foglalkoztatási feltételek és a társadalombiztosítás terén;
c) hogy fejlesszék, vagy támogassák az állami vagy
magán szolgáltatásokat, különösen a gyermekek napközbeni és egyéb ellátása terén;
2. megteremtik annak a lehetõségét, hogy a szülési szabadság után bármelyik szülõ igénybe vehesse a szülõi szabadságot a gyermek gondozása céljából, amely szabadság
idõtartamát és feltételeit az ország törvényeinek, a kollektív szerzõdéseknek vagy a gyakorlatnak kell meghatároznia;
3. biztosítják, hogy a családi kötelezettségek önmagukban ne jelenthessenek elfogadható okot a munkaviszony
megszüntetésére.

28. cikk
A dolgozók képviselõinek joga a védelemre
és számukra a megfelelõ körülmények biztosítása
Annak érdekében, hogy a dolgozói képviselõk hatékonyan gyakorolhassák jogukat és így funkciójukat, a Felek
vállalják, hogy biztosítják a vállalkozásnál:
a) hogy tényleges védelmet élvezzenek az ellenük irányuló elõítéletes cselekedetekkel szemben, beleértve az
elbocsátást a vállalkozáson belüli státusuk vagy a dolgozói
képviselõkként kifejtett ottani tevékenységük miatt;
b) hogy olyan körülményeket biztosítanak nekik, amelyek megfelelõen képessé teszik õket funkcióik azonnali
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és hatékony gyakorlására, figyelembe véve az adott ország
szakszervezeti rendszerét, valamint az érintett vállalkozás
szükségleteit, méreteit és lehetõségeit.
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3. a lakások árának elérhetõvé tétele azok számára,
akik nem rendelkeznek megfelelõ erõforrásokkal.

III. RÉSZ
29. cikk
A. cikk
Az információhoz és konzultációhoz való jog
csoportos létszámcsökkentés esetén

Kötelezettségvállalások

Annak érdekében, hogy biztosítsák a dolgozók azon jogának hatékony gyakorlását, amelynek alapján tájékoztatni kell õket, illetve konzultálni kell velük a csoportos létszámcsökkentés esetén, a Felek vállalják, hogy a munkáltatók kellõ idõben, a csoportos létszámcsökkentés megkezdése elõtt tájékoztatni fogják, illetve konzultálni fognak a dolgozók képviselõivel azokról a lehetõségekrõl,
amelyekkel ezek az eljárások elkerülhetõk, vagy elõfordulásuk korlátozható, illetve következményük enyhíthetõ,
például azáltal, hogy szociális intézkedésekkel kísérik,
amelyek célja fõképpen az, hogy segítséget nyújtsanak az
érintett dolgozók átcsoportosításának vagy átképzésének
idejére.

1. Az alábbi B. cikk rendelkezéseitõl függõen a Felek
mindegyike vállalja, hogy:
a) a jelen Karta I. részét azon célok kinyilatkoztatásának tekinti, amelyek megvalósítására minden arra alkalmas eszközzel törekedni fog, ahogy a hivatkozott rész bevezetõ bekezdésében kijelentette;
b) a jelen Karta II. részének következõ kilenc cikke közül legalább hatot magára nézve kötelezõnek ismer el: 1.,
5., 6., 7., 12., 13., 16., 19. és 20. cikkek;
c) önmagára nézve kötelezõnek ismer el még további
cikkeket, vagy a Karta II. részének számozott bekezdéseit,
amelyeket kiválaszt, amennyiben az önmagára nézve kötelezõnek elismert cikkek és számozott bekezdések száma
összesen tizenhat cikknél vagy hatvanhárom számozott
bekezdésnél nem kevesebb.

30. cikk

2. A jelen cikk 1. bekezdése b)–c) albekezdéseinek
megfelelõen kiválasztott cikkekrõl és bekezdésekrõl az
Európa Tanács Fõtitkárát akkor kell tájékoztatni, amikor a
megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás okmányát letétbe
helyezik.

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni
védelemhez való jog
Annak érdekében, hogy biztosítsák a szegénység és a
társadalmi kirekesztés elleni védelemhez való jog hatékony gyakorlását, a Felek vállalják, hogy:
a) átfogó és összehangolt megközelítés keretében intézkedéseket tesznek, amelyek segítségével elõmozdítják
a társadalmilag kirekesztett, vagy ennek a veszélyében,
vagy szegénységben élõk és családjaik hatékony hozzáférését különösen a foglalkoztatáshoz, lakáshoz, képzéshez,
oktatáshoz, kultúrához, valamint a szociális és orvosi segítséghez;
b) ezeket az intézkedéseket áttekintik, hogy ha szükséges, módosítják õket.

3. Egy késõbbi idõpontban bármely Fél a Fõtitkárnak
címzett jegyzékben nyilatkozhat, hogy önmagára nézve
kötelezõnek ismeri el a Karta II. része bármely cikkét vagy
számozott bekezdését, amelyet korábban a jelen cikk
1. bekezdése alapján még nem fogadott el. Az ilyen, késõbbiekben közölt vállalásokat a megerõsítés, elfogadás
vagy jóváhagyás szerves részének kell tekinteni és ugyanolyan hatállyal lép életbe az írásbeli jelzés dátumát követõ
egy hónap elmúltával következõ hónap elsõ napjától.
4. Minden Fél köteles a nemzeti körülményeknek megfelelõ munkaügyi felügyeleti rendszert fenntartani.

31. cikk

B. cikk

A lakhatáshoz való jog

Kapcsolat az Európai Szociális Kartával
és az 1988-as Kiegészítõ Jegyzõkönyvvel

Annak érdekében, hogy biztosítsák a lakhatáshoz való
jog hatékony érvényesítését, a Felek vállalják olyan intézkedések meghozatalát, amelyek célja:
1. elõsegíteni a megfelelõ színvonalú lakáshoz való
hozzájutást;
2. megelõzni és csökkenteni a hajléktalanságot, úgy,
hogy annak fokozatos felszámolását tartják szem elõtt;

1. Az Európai Szociális Karta Szerzõdõ Felei, vagy az
1988. május 5-ei Kiegészítõ Jegyzõkönyv aláírói nem erõsíthetik meg, fogadhatják el vagy hagyhatják jóvá ezt a
Kartát anélkül, hogy önmagukra nézve legalább az Európai Szociális Karta megfelelõ pontjaival azonos rendelkezéseket, és értelemszerûen a hozzá fûzött Kiegészítõ Jegyzõkönyv vonatkozó részeit kötelezõnek ne ismernék el.
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2. A jelen Karta bármelyik rendelkezésében foglalt kötelezettség elfogadása az adott kötelezettség hatálybalépésének idõpontjától fogva az érintett Fél számára azt jelenti,
hogy az Európai Szociális Karta megfelelõ rendelkezése,
és ahol értelemszerû, az 1988-as Kiegészítõ Jegyzõkönyv
a továbbiakban nem vonatkozik az érintett Félre, amennyiben addig a szóban forgó Félre az elsõ vagy mindkét említett dokumentum kötelezõ volt.

IV. RÉSZ
C. cikk
A jelen Kartában vállalt kötelezettségek teljesítésének
ellenõrzése
A jelen Kartában foglalt jogi kötelezettségek végrehajtása ugyanolyan ellenõrzés alá esik, mint az Európai Szociális Karta.
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F. cikk

Ideiglenes eltérések háború vagy rendkívüli helyzet
esetén
1. Háború, vagy egyéb rendkívüli helyzet esetén,
amely a nemzet létét fenyegeti, bármely Fél a jelen Kartából eredõ kötelezettségeitõl eltérõ intézkedéseket tehet, a
helyzet által feltétlenül megkövetelt métékben, amennyiben ezek az intézkedések nem ellenkeznek a nemzetközi
jogilag vállalt egyéb kötelezettségeivel.
2. Minden olyan Fél, amely élt ezen ideiglenes eltérési
joggal, meghatározott idõ eltelte után köteles teljeskörûen
tájékoztatni az Európa Tanács Fõtitkárát a hozott intézkedésekrõl és azok okairól. Hasonlóképpen tájékoztatni köteles a Fõtitkárt arról is, amikor már az említett intézkedéseket hatályon kívül helyezte és a Karta általa elfogadott
cikkelyeit ismét teljes mértékben végrehajtja.
G. cikk
Korlátozások

D. cikk
Kollektív panaszok
1. Az Európai Szociális Karta Kiegészítõ Jegyzõkönyvének azon rendelkezései, amelyek megteremtik a kollektív panaszok rendszerét, érvényesek a jelen Kartában vállaltakra azon államok esetében, amelyek az említett Jegyzõkönyvet ratifikálták.
2. Bármelyik állam, amelyet nem köt az Európai Szociális Karta Kiegészítõ Jegyzõkönyvének a kollektív panaszok rendszerét megteremtõ elõírása, az Európa Tanács
Fõtitkárához címzett jegyzékben nyilatkozhat, amikor a
jelen Kartát megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó dokumentumot letétbe helyezi, vagy azt követõen bármikor,
hogy elfogadja a jelen Karta szerinti kötelezettségvállalásának ellenõrzését az említett Jegyzõkönyvben meghatározott eljárás szerint.

V. RÉSZ
E. cikk

1. Az I. részben ismertetett jogok és elvek, ha ténylegesen megvalósítják azokat és hatékony alkalmazásuk a
II. részben elõírtaknak megfelelõen történik, akkor nem
érheti õket semmiféle olyan megszorítás vagy korlátozás,
amit az említett részek nem pontosítanak, kivéve azokat,
amelyeket törvény ír elõ és amelyekre demokratikus társadalomban szükség van mások jogainak és szabadságának,
valamint a közérdek, a nemzetbiztonság, a közegészségügy vagy közerkölcs védelmében.
2. A jelen Karta alapján meghatározott jogok és kötelezettségek megengedett korlátozásait semmilyen más célból nem lehet alkalmazni, csak arra, amire elõírták õket.
H. cikk
A Karta és az országon belüli jog, vagy a nemzetközi
szerzõdések viszonya
A jelen Karta rendelkezései nem sérthetik a nemzeti jog
rendelkezéseit, vagy bármilyen két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdést, megállapodást vagy egyezményt,
amely már hatályos, vagy hatályba léphet, és amelynek
alapján a védett személyek még kedvezményezettebb bánásmódban részesülhetnek.

Mentesség a diszkriminációtól
I. cikk
A jelen Kartában ismertetett jogok élvezetét a faj, bõrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, egészség, nemzeti kisebbséghez fûzõdõ kapcsolat, születés vagy egyéb státus
alapján lehetséges hátrányos megkülönböztetés nélkül kell
biztosítani.

Az adott kötelezettségvállalások végrehajtása
1. A végrehajtás várható módszereire tekintet nélkül a
II. rész 1–31. cikkének vonatkozó rendelkezéseit a következõ eszközökkel kell megvalósítani:
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a) törvényekkel vagy rendeletekkel;
b) a munkáltatók vagy munkáltatói szervezetek és dolgozói szervezetek közötti megállapodásokkal;
c) az említett két módszer kombinálásával;
d) más megfelelõ eszközökkel.
2. A jelen Karta II. részének 2. cikk 1., 2., 3., 4., 5. és
7. bekezdésének, valamint a 7. cikk 4., 6. és 7. bekezdésének, továbbá az 5. cikk 1., 2., 3. és 5. bekezdésének, a 21.
és 22. cikkek rendelkezéseit végrehajtottnak kell tekinteni,
ha a jelen cikk 1. bekezdésének megfelelõen valósították
meg a szóban forgó dolgozók nagy többségének javára.
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ról szóló okmányokat az Európa Tanács Fõtitkáránál kell
letétbe helyezni.
2. A jelen Karta azon hónap elsõ napján lép hatályba,
amely azt az egy hónapot követi, hogy a Fõtitkárt három
Fél értesítette az elõzõ bekezdésnek megfelelõen arról,
hogy a jelen Kartát magára nézve kötelezõnek ismeri el.
3. Amennyiben bármelyik tagállam a késõbbiekben jelenti be, hogy aláveti magát a jelen Karta elõírásainak, akkor az õ esetében a Karta azon hónap elsõ napján lép hatályba, amely azt az egy hónapot követi, hogy letétbe helyezte a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás okmányát.

J. cikk
Módosítások
1. A jelen Karta I. és II. részének minden módosítását a
Kartában biztosított jogok kiszélesítése érdekében, valamint a III–VI. részek bármilyen módosítását, amit valamelyik Fél vagy a Kormánybizottság javasol, az Európa Tanács Fõtitkárával kell közölni és a Fõtitkár továbbítja azokat a jelen Karta aláíróihoz.
2. A Kormánybizottság az elõzõ bekezdés rendelkezéseivel összhangban javasolt bármilyen módosítást megvizsgál és az elfogadott szöveget a Parlamenti Közgyûléssel folytatott konzultáció után jóváhagyás céljából a Miniszteri Bizottság elé terjeszt. A Miniszteri Bizottság jóváhagyása után ezt a szöveget kell eljuttatni a Felekhez elfogadás céljából.
3. A jelen Karta I. és II. részének bármilyen módosítása
az elfogadó Felek esetében hatályba lép azon hónap elsõ
napján, amely azt az egy hónapot követi, hogy a Fõtitkárt
három Fél értesítette az elfogadásról.
Ami a késõbbiekben elfogadó Feleket illeti, a módosítás
azon hónap elsõ napján lép életbe, amikor letelt az egy hónap azon idõpontot követõen, hogy a szóban forgó Fél értesítette a Fõtitkárt az elfogadásról.
4. A jelen Karta III–VI. részének bármilyen módosítása
azon hónap elsõ napján lép életbe, amikor letelt az egy hónap azon idõpontot követõen, hogy az összes Fél értesítette a Fõtitkárt az elfogadásról.

VI. RÉSZ
K. cikk
Aláírás, ratifikáció és hatálybalépés
1. A jelen Kartát az Európa Tanács tagállamai írhatják
alá. Meg kell erõsíteni, el kell fogadni, vagy jóvá kell azt
hagyni. A megerõsítésrõl, elfogadásról vagy jóváhagyás-

L. cikk
Területi alkalmazás
1. A jelen Karta minden Fél anyaországi területére érvényes. Minden aláíró az Európa Tanács Fõtitkárának
címzett nyilatkozatban határozhatja meg, hogy ebbõl a
célból mit tekint anyaországi területének akkor, amikor a
dokumentumot aláírja, vagy a megerõsítésrõl, az elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okmányt letétbe helyezi.
2. Bármely aláíró, az aláírás, vagy a megerõsítésrõl, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okmány letétbe helyezésének idõpontjában az Európa Tanács Fõtitkárához
címzett jegyzékben kijelentheti, hogy a Karta érvényességét kiterjeszti a nem anyaországi területeinek egészére
vagy részére, vagy az említett nyilatkozatban részletezett
területekre, amelyeknek nemzetközi kapcsolataiért felelõs, vagy amelyért nemzetközi felelõsséget vállal. A nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni a Karta II. részének
cikkeit vagy bekezdéseit, amelyeket a nyilatkozatban
megnevezett területek tekintetében kötelezõnek fogad el.
3. A Karta érvényessége a fent említett nyilatkozatban
szereplõ területekre azon hónap elsõ napjától fogva terjed
ki, amely a Fõtitkárhoz küldött jegyzékbe foglalt nyilatkozat beérkezésétõl számított egy hónap elteltét követi.
4. Bármely Fél bejelentheti egy késõbbi idõpontban az
Európa Tanács Fõtitkárához címzett jegyzékben, hogy a
jelen cikk 2. bekezdésével összhangban a Karta érvényességét egy vagy több területre kiterjesztette és elfogadja bizonyos, addig el nem fogadott cikkelyek és számozott bekezdések érvényességét az említett terület vagy területek
vonatkozásában. Az ilyen utóbb bejelentett vállalásokat az
eredeti nyilatkozat szerves részének kell tekinteni az adott
terület vonatkozásában, és ugyanolyan hatályú lesz azon
hónap elsõ napjától kezdve, amely azon egy hónap letelte
után következik, amikor az említett nyilatkozat jegyzék
formájában a Fõtitkárhoz beérkezett.

2009/30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
M. cikk
Felmondás

1. Ezt a Kartát a Felek bármelyike csak a rá vonatkozó
hatálybalépéstõl számított öt év után mondhatja fel, vagy
pedig minden további második év végén, mindkét esetben
hat hónappal azt követõen, hogy errõl az Európa Tanács
Fõtitkárát értesítette, aki errõl a többi Felet megfelelõen tájékoztatja.
2. Az elõzõ bekezdés rendelkezéseivel összhangban
minden Fél felmondhatja a Karta általa elfogadott II. részének bármely cikkét vagy bekezdését, amennyiben a rá
nézve kötelezõnek elfogadott cikkek és bekezdések száma
soha sem lesz az elõzõ esetében tizenhatnál, a második
esetében pedig hatvanháromnál kevesebb és hogy ezen
cikkek és bekezdések száma továbbra is magába foglalja
az adott Fél által kiválasztottak között mindazt, amit az
A. cikk 1. bekezdésének b) albekezdése tartalmaz.
3. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Kartát, vagy a
Karta II. részének bármelyik cikkét vagy bekezdését bármelyik terület vonatkozásában a jelen cikk 1. bekezdésében ismertetett feltételek mellett, ahol az említett Kartát alkalmazták egy olyan nyilatkozat révén, amelyet az L. cikk
2. bekezdésével összhangban tettek meg.

N. cikk
Függelék
A jelen Karta függeléke annak szerves részét képezi.

O. cikk
Jegyzékek
Az Európa Tanács Fõtitkára a Tanács tagállamait és a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Fõigazgatóját tájékoztatja:
a) minden aláírásról;
b) minden megerõsítésrõl, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okmány letétbe helyezésérõl;
c) a jelen Karta K. cikkével összhangban minden hatálybalépésrõl;
d) minden nyilatkozatról, amit az A. cikk 2. és 3. bekezdésének, a D. cikk 1–2., az F. cikk 2., az L. cikk 1., 2.,
3., 4. bekezdésének alkalmazásáról tettek;
e) minden, a J. cikkel összhangban tett módosításról;
f) minden, az M. cikkel összhangban tett felmondásról;
g) minden, a jelen Kartával összefüggõ lépésrõl, értesítésrõl vagy közlésrõl.
A fentiek hiteléül a kellõ felhatalmazással rendelkezõ
alulírottak ezt a Módosított Kartát aláírták.
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Készült Strasbourgban, 1996. május 3. napján, angol és
francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles, egyetlen
példányban, amit az Európa Tanács archívumában helyeznek letétbe. Az Európa Tanács Fõtitkára hiteles másolatokat küld az Európa Tanács minden tagállamának, valamint
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Fõigazgatójának.

A Módosított Európai Szociális Karta Függeléke
A Módosított Európai Szociális Karta hatálya a védelmet élvezõ személyek tekintetében
1. Anélkül, hogy a 12. cikk 4. és a 13. cikk 4. bekezdése
csorbulna, az 1–17., valamint a 20–31. cikkek által érintett
személyek köre csak annyiban tartalmaz külföldieket,
amennyiben más Felek állampolgárai és törvényesen laknak, vagy rendszeresen az érintett Fél országában dolgoznak, és elfogadva, hogy az említett cikkeket a 18. és
19. cikkek rendelkezéseinek fényében kell értelmezni.
Ez az értelmezés nem csorbíthatja a hasonló lehetõségek kiterjesztését más személyekre bármely másik Fél részérõl.
2. Minden Fél a Menekültek státusát meghatározó,
1951. július 28-án Genfben aláírt Konvenció és az 1967.
január 31-én aláírt Jegyzõkönyv szerinti menekültnek törvényes tartózkodást biztosít a saját területén, továbbá a lehetõ legelõnyösebb bánásmódot, ami azonban semmiképpen nem lehet kevésbé elõnyös, mint amit a szóban forgó
Fél az említett konvencióban és az említett menekültekre
alkalmazandó meglévõ nemzetközi okmányokban kötelezõnek elfogadott.
3. Mindegyik Fél a Hontalan Személyek Státusáról
1954. szeptember 28-án New Yorkban aláírt Konvenció
szerinti hontalanoknak törvényes tartózkodást biztosít a
saját területén, a lehetõ legelõnyösebb bánásmódot, ami
azonban semmiképpen nem lehet kevésbé elõnyös, mint
amit a szóban forgó Fél az említett okmányban és az említett hontalanokra alkalmazandó meglévõ nemzetközi okmányokban kötelezõnek elfogadott.
I. rész 18. bekezdés és II. rész 18. cikk, 1. bekezdés
Úgy értendõ, hogy ezek a rendelkezések nem foglalkoznak a Felek területére való belépés kérdésével és nem csorbítják a Párizsban 1955. december 13-án aláírt Európai
Szervezeti Egyezményt.
II. rész
1. cikk, 2. bekezdés
Ezt a rendelkezést nem szabad úgy értelmezni, hogy
megtilt, vagy megenged bármilyen szakszervezeti biztonsági záradékot vagy gyakorlatot.
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2. cikk, 6. bekezdés
A Felek elrendelhetik, hogy ez a rendelkezés nem alkalmazható:
a) azokra a dolgozókra, akik szerzõdéses vagy alkalmazotti viszonyban vannak, de annak teljes idõtartama
nem haladja meg az egy hónapot és/vagy egy munkanap
nem haladja meg a nyolc órát;
b) ahol a szerzõdés vagy munkaviszony eseti és/vagy
sajátos természetû, feltéve, hogy ezekben az esetekben az
érvényesítés elmaradását objektív megfontolások igazolják.
3. cikk, 4. bekezdés
Úgy értendõ, hogy ezen rendelkezés céljaira ezen szolgálatok funkcióit, szervezetét és mûködési feltételeit a
nemzeti törvények vagy szabályok, kollektív megállapodások vagy a nemzeti viszonyoknak megfelelõ eszközök
határozzák meg.
4. cikk, 4. bekezdés
Ezt a rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az nem tiltja meg az azonnali elbocsátást bármilyen súlyos vétség
esetén.
4. cikk, 5. bekezdés
Úgy értendõ, hogy valamely Fél az ezen bekezdésben
megkívánt rendelkezést csak abban az esetben érvényesítse, ha a törvény vagy a kollektív megállapodások vagy
döntõbírósági ítélet nem engedi meg, hogy a dolgozók túlnyomó többségének bérébõl levonjanak, ez alól kivételek
azok a személyek, akire az említettek nem terjednek ki.
6. cikk, 4. bekezdés
Úgy értendõ, hogy minden Fél, amennyiben érintett,
törvénnyel szabályozza a sztrájkjogot, ha minden további
korlátozás, amit ez a bekezdés jelent a joggal szemben,
igazolható a G. cikkely rendelkezéseivel.
7. cikk, 2. bekezdés
Ez a rendelkezés nem akadályozza meg a Feleket abban,
hogy saját törvényeikben megengedjék a fiataloknak – akik még nem érték el a megállapított minimális életkort –, hogy munkát végezzenek, amíg ez elengedhetetlenül szükséges szakképzésük szempontjából, ott, ahol ilyen
munka az illetékes hatóság által meghatározott feltételek
mellett és a fiatalok egészségét és biztonságát védõ intézkedések közepette történik.
7. cikk, 8. bekezdés
Úgy értendõ, hogy valamely Fél a jelen bekezdésben
foglalt kikötést akkor vállalhatja, ha törvényben biztosítja
a feltételt és ha a tizennyolc év alattiak túlnyomó többségét
nem foglalkoztatják éjszakai munkán.
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8. cikk, 2. bekezdés
Ezt a rendelkezést nem lehet úgy értelmezni, hogy abszolút tiltást fogalmaz meg. Kivételek lehetségesek, például a következõ esetekben:
a) ha egy foglalkoztatott nõ olyan helytelen viselkedésben vétkes, ami indokolja alkalmazásának beszüntetését;
b) ha az érintett vállalkozás megszûnik;
c) ha lejárt a foglalkoztatás szerzõdésben rögzített idõtartama.
12. cikk, 4. bekezdés
Az ezen bekezdés bevezetésében szereplõ „az egyezményekben lefektetett feltételektõl függõen” egyebek között
azt jelenti, hogy azon juttatások tekintetében, amelyek a
biztosítás fizetésétõl függetlenül rendelkezésre állnak, valamely Fél elvárhatja bizonyos elõírt idõszakon át a helybenlakást, mielõtt más Felek állampolgárainak megadná
ama juttatásokat.
13. cikk, 4. bekezdés
Azok a kormányok, amelyek nem voltak a Szociális és
Orvosi Ellátás Európai Konvenciójának aláírói, ezen bekezdés tekintetében ratifikálhatják a Kartát, amennyiben a
többi Fél állampolgárainak megadják azt, ami összhangban van az említett konvenció rendelkezéseivel.
16. cikk
Úgy értendõ, hogy a jelen rendelkezésben nyújtott védelem az egyszülõs családokra vonatkozik.
17. cikk
Úgy értendõ, hogy a jelen rendelkezés minden 18 év
alatti személyre kiterjed, hacsak az alkalmazandó törvény
értelmében a nagykorúságot nem éri el elõbb úgy, hogy az
nem csorbítja a Karta egyéb konkrét rendelkezéseit, különösen pedig a 7. cikket. Ez nem jelent kötelezettséget arra
nézve, hogy az oktatást kötelezõvé kell tenni a fent említett
életkorig.
19. cikk, 6. bekezdés
Ezen rendelkezés alkalmazása céljából a „külföldi dolgozó családja” alatt legalább a dolgozó feleségét és nem
házas gyermekeit kell érteni mindaddig, amíg ez utóbbiakat kiskorúnak tekinti a fogadó állam, és a bevándorló dolgozó eltartottjai.
20. cikk
1. Úgy értendõ, hogy a társadalombiztosítási ügyeket,
valamint más, a munkanélküli segéllyel, öregségi nyugdíjjal és özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos rendelkezéseket ki
lehet zárni a jelen cikk hatálya alól.
2. A nõk védelmére vonatkozó rendelkezéseket, különösen ami a terhességet, szülést és a szülés utáni idõszakot
illeti, nem lehet a jelen cikkben meghatározott hátrányos
megkülönböztetésnek tekinteni.
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3. Ez a cikk nem akadályozza meg a tényleges egyenlõtlenségek felszámolását célzó speciális intézkedések elfogadását.
4. Foglalkozási tevékenység, amely természeténél
vagy a megvalósítás környezeténél fogva csak az egyik
nembeli személyekre bízható, kivonható a jelen cikk vagy
egyes rendelkezéseinek hatálya alól. Ezt a rendelkezést
nem lehet úgy értelmezni, mint amely elõírja a Feleknek a
munka természete vagy körülményei miatt az egyik nem
számára fenntartott foglalkozások törvényben vagy rendeletben való felsorolását.
21. és 22. cikk
1. Ezen cikkek végrehajtása céljából a „dolgozók képviselõi” kifejezés olyan személyeket jelent, akiket a nemzeti törvények vagy gyakorlat annak ismer el.
2. A „nemzeti törvények vagy gyakorlat” kifejezés esetenként felöleli a törvényeken és szabályokon kívül a kollektív megállapodásokat, egyéb egyezségeket munkáltatók és dolgozói képviselõk között, a szokásokat és az érvényes eseti jogot.
3. Ezen cikkek végrehajtása céljából a „vállalkozás”
kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az jogi személyiséggel
rendelkezõ vagy nem rendelkezõ, kézzelfogható és kézzel
nem fogható összetevõk bizonyos csoportja, amelyet azért
alakítottak ki, hogy pénzügyi nyereség céljából árukat
vagy szolgáltatásokat állítson elõ, és rendelkezzen a saját
piacpolitikája kialakításához szükséges hatalommal.
4. Az értelmezés szerint ezen cikkek végrehajtásakor a
vallási közösségeket és intézményeiket ki kell hagyni még
akkor is, ha a 3. bekezdés értelmében „vállalkozások”. A
meghatározott eszmények által ihletett, vagy bizonyos erkölcsi fogalmak, ideálok és felfogás által vezérelt tevékenységeket folytató szervezetek, amelyeket a nemzeti
törvények védenek, olyan mértékben zárhatók ki ezen cikkek hatálya alól, amennyire ahhoz van szükség, hogy a
vállalkozás irányultságát meg lehessen védeni.
5. Úgy értendõ, hogy amely államban a jelen cikkekben
elõírt jogokat a vállalkozás különbözõ létesítményei gyakorolják, az érintett Felet olyannak kell tekinteni, amely az
itt szereplõ elõírásokból eredõ kötelezettségeket teljesíti.
6. A Felek ezen cikkek végrehajtásának körébõl kihagyhatnak olyan vállalkozásokat, amelyek bizonyos számú dolgozónál kevesebbet foglalkoztatnak, ha ezt a számot a nemzeti törvények vagy gyakorlat meghatározza.
22. cikk
1. Ez a rendelkezés nem érinti sem az államok jogait és
kötelességeit a munkahelyeken bevezetendõ egészségügyi
és biztonsági rendelkezések elfogadása tekintetében, sem
pedig az azok betartását ellenõrzõ szervek hatáskörét és felelõsségét nem befolyásolja.
2. A „szociális és szocio-kulturális szolgáltatások és létesítmények” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy egyes
vállalkozások biztosítanak dolgozóik számára bizonyos
szociális és/vagy kulturális lehetõségeket, nevezetesen jó-
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léti támogatást nyújtanak, sportpályákat, kisgyermekes
anyák számára szobát, könyvtárat, gyermeküdültetési tábort stb.
23. cikk, 1. bekezdés
Ezen bekezdés végrehajtása céljából a „lehetõ leghosszabb ideig” kifejezés az idõs személy fizikai, pszichés
és szellemi képességére utal.
24. cikk
1. Úgy értendõ, hogy a jelen cikk szempontjából a
„foglalkoztatás megszûnése” és a „megszûnt” kifejezések
a munkaviszonynak a munkáltató kezdeményezésével történõ megszüntetését jelentik.
2. Úgy értendõ, hogy ez a cikk minden dolgozóra kiterjed, de az adott Fél a cikk védelme alól részben vagy teljes
egészében kizárhatja az alkalmazottak következõ kategóriáit:
a) azokat a dolgozókat, akiket munkaszerzõdéssel
meghatározott idõre vagy meghatározott feladatra alkalmaztak;
b) próbaidõs dolgozókat vagy olyanokat, akik alkalmasságukat bizonyítják, amennyiben ezt elõre meghatározták és az idõtartam elfogadható hosszúságú;
c) az eseti alapon rövid idõre alkalmazott dolgozókat.
3. Ezen cikk céljából a következõk különösen nem képezhetik a munkaviszony megszüntetésének elfogadott
okát:
a) szakszervezeti tagság, vagy részvétel szakszervezeti
tevékenységben a munkaidõn kívül, vagy a munkáltató
hozzájárulásával munkaidõn belül;
b) hivatali posztra törekvés dolgozói képviselõi minõségben való fellépés miatt;
c) panasz benyújtása, vagy az illetékes közigazgatási
hatósághoz történõ folyamodás; vagy részvétel a munkáltató elleni eljárásban, akit azzal vádolnak, hogy megszegte
a törvényeket vagy szabályokat;
d) faj, bõrszín, nem, családi állapot, családi kötelezettségek, terhesség, vallás, politikai vélemény, nemzetiségi
vagy társadalmi származás;
e) anyasági vagy apasági szabadság;
f) a munkából való ideiglenes távollét betegség vagy
károsodás miatt.
4. Úgy értendõ, hogy a foglalkoztatás jogos ok nélkül
való megszüntetése esetén adandó kártérítésrõl vagy más
megfelelõ segítségnyújtásról a nemzeti törvények vagy
szabályok, kollektív egyezségek vagy más, az országos viszonyoknak megfelelõ eljárások döntenek.
25. cikk
1. Úgy értendõ, hogy az illetékes nemzeti hatóság,
miután konzultált a munkáltatók és dolgozók szervezeteivel, felmentéssel kizárhatja a dolgozók bizonyos kategóriáit a jelen cikk által nyújtott védelembõl munkaviszonyuk speciális természete miatt.
2. Úgy értendõ, hogy a „fizetésképtelenség” kategóriáját a nemzeti jognak és gyakorlatnak kell meghatároznia.
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3. A jelen rendelkezés által lefedett dolgozói követelések tartalmazzák legalább:
a) az elõírt idõtartamra vonatkozó dolgozói bérkövetelést, amely idõtartam három hónapnál nem lehet kevesebb
az elõjogok rendszerében és nyolc hétnél kevesebb a garanciális rendszerben a fizetésképtelenséget megelõzõen
vagy a munkaviszony megszüntetése elõtt;
b) a dolgozók fizetett szabadság iránti követelését azon
év során végzett munka alapján, amikor a fizetésképtelenség vagy a munkaviszony megszûnése elõfordult;
c) a dolgozókat megilletõ egyéb összegeket más fizetett távollét alapján, ami elõírt idõtartamra szólt, és ami
nem lehet kevesebb három hónapnál az elõjogok, és nyolc
hétnél a garanciális rendszerben a fizetésképtelenség vagy
a munkaviszony megszüntetése elõtt.
4. A nemzeti törvények vagy szabályok elõírt összegre
korlátozhatják a dolgozói követeléseket, és ennek az
összegnek szociálisan elfogadható szinten kell lennie.
26. cikk
Úgy értendõ, hogy ez a cikk nem kötelezi a Feleket törvényalkotásra.
Úgy értendõ, hogy a 2. bekezdés nem terjed ki a szexuális zaklatásra.
27. cikk
Úgy értendõ, hogy ez a cikk eltartott gyermekeik, valamint a szûk családjukhoz tartozó egyéb családtagok iránti
kötelezettségekkel rendelkezõ férfi- és nõdolgozókra vonatkozik, akik egyértelmûen gondozásra vagy támogatásra
szorulnak, és ezen dolgozókat az említett kötelezettségek
korlátozzák a gazdasági tevékenységre való felkészülésben, bekapcsolódásban, részvételben vagy elõrehaladásban. Az „eltartott gyermekek” és a „szûk családjukhoz tartozó egyéb családtagok”, „akik egyértelmûen gondozásra
vagy támogatásra szorulnak” kifejezések olyan személyeket jelentenek, akiket az érintett Fél nemzeti törvényei
ilyeneknek határoznak meg.
28. és 29. cikk
A jelen cikk végrehajtása céljából a „dolgozók képviselõi” kifejezés olyan személyeket jelent, akiket a nemzeti
törvények vagy gyakorlat ebben a minõségben elismer.
III. rész
Úgy értendõ, hogy a Karta nemzetközi jellegû jogi kötelezettségeket tartalmaz, amelyek végrehajtását kizárólag a
IV. részben elõírt ellenõrzésnek lehet alávetni.
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B. cikk, 2. bekezdés
A B. cikk 2. bekezdése céljából a Módosított Karta
megfelel a Karta azonos cikkének vagy bekezdés számának, kivéve:
a) a Módosított Karta 3. cikkének 2. bekezdését, amely
megfelel a Karta 3. cikk 1. és 3. bekezdéseinek;
b) a Módosított Karta 3. cikkének 3. bekezdését, amely
megfelel a Karta 3. cikk 2. és 3. bekezdésének;
c) a Módosított Karta 10. cikk 5. bekezdését, amely
megfelel a Karta 10. cikk 4. bekezdésének;
d) a Módosított Karta 17. cikk 1. bekezdését, amely
megfelel a Karta 17. cikkének.
V. rész
E. cikk
Megkülönböztetõ bánásmód, amely objektív és ésszerû
indokoláson nyugszik, nem tekinthetõ diszkriminatívnak.
F. cikk
A „háború, vagy egyéb rendkívüli helyzet” kifejezést
úgy kell érteni, hogy az kiterjed a háborús fenyegetésre is.
I. cikk
Úgy értendõ, hogy a Függelék 21. és 22. cikkekhez fûzött rendelkezéseinek megfelelõen kizárt dolgozókat nem
kell beszámítani, amikor az érintett dolgozói létszámot
megállapítják.
J. cikk
A „módosítás” kifejezést ki kell terjeszteni, hogy vonatkozzék a Kartához adandó új cikkekre is.”
4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2. és 3. §-a az Egyezmény VI. rész K. cikke
3. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a szociálpolitikáért és a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

A. cikk, 1. bekezdés
Úgy értendõ, hogy a számozott bekezdések csak egyetlen bekezdésbõl álló cikkelyeket tartalmazhatnak.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2. §

III. Kormányrendeletek
A Kormány
55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelete
a vásárokról és a piacokról
A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. § (1) bekezdés h) és l) pontjában, valamint az
5. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak tekintetében a
rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén
rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, valamint a
vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a külön jogszabály szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelõzõ 20 napban rendezett vásár.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) vásár, piac: a kereskedelemrõl szóló 2005. évi
CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely;
b) alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerû – legfeljebb
20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható – vásár;
c) állandó vásár, illetve piac: a b) pontban meghatározott idõtartamot meghaladó ideig mûködõ értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen,
nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és meghatározott idõben, de rendszeresen mûködõ vásárt, piacot
is, ide nem értve a nagybani piaci tevékenységet;
d) használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegû,
általában idõszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra
még rendeltetésszerûen használható terméket (használt
cikk) árusítanak;
e) fenntartó: a vásár rendezõje, piac fenntartója, a vásár, piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa,
bérlõje vagy használója, aki a vásáron, piacon értékesítõk
részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár rendezésére, piac tartására engedéllyel rendelkezik, illetve akit vásár rendezésére, piac tartására jogosultként nyilvántartásba vettek;
f) üzemeltetõ: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt,
a vásár, piac vezetését, illetve annak mûködtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.

(1) Vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítõ helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági elõírásoknak megfelelõen termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönzõ, megõrzõ, mutatványos, valamint
helyben végezhetõ kereskedelmi szolgáltató és javítóipari
tevékenység folytatható.
(2) A vásár és a piac területén létesített üzlet mûködésére, valamint az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységre külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.
(3) Vásár és piac olyan területen rendezhetõ, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést,
piactartást lehetõvé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétõl, az ott értékesített
termékkörtõl, illetve a folytatott tevékenységtõl függõen,
meg kell felelnie a jogszabályban elõírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi
és tûzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie
kell a tevékenység során képzõdõ hulladékok elkülönített
gyûjtését biztosító hulladéktárolókkal.
(4) Az e rendelet szerinti nyilvántartásba vétel nem
mentesíti az üzemeltetõt, illetve a vásár, piac területén értékesítõ kereskedõt a tevékenység végzéséhez, illetve a
termék forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.
(5) Az üzemeltetõnek a vásár, piac mûködése idején, a
tevékenység gyakorlása helyén rendelkeznie kell a vásár,
piac tartására való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal – amennyiben nem a fenntartó az üzemeltetõ,
ezen iratok, dokumentumok másolatával – azokat az ellenõrzéskor az ellenõrzést végzõ hatóságok részére fel kell
mutatnia. Amennyiben az üzemeltetõ az iratok, dokumentumok másolatával rendelkezik, a fenntartó köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenõrzést végzõ hatóság felhívására három munkanapon belül bemutatni.

3. §
(1) Vásár rendezésére és piac tartására jogosult a gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek nem minõsülõ jogi személy, külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepe, továbbá aki lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik az Európai Unió tagállamában vagy az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban vagy olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján
– a szabad mozgás és tartózkodás joga, továbbá a naptári

7286

MAGYAR KÖZLÖNY

évenként 90 munkanapot meg nem haladó szolgáltatásnyújtás joga tekintetében – az EGT-állam állampolgárával
azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-állam).
(2) Vásáron és piacon a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet valamely EGT-államban lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minõsülõ jogi személy, mezõgazdasági õstermelõ, kistermelõ, népmûvész, népi iparmûvész, iparmûvész, képzõmûvész, kézmûves és fotómûvész, valamint – kizárólag az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – magánszemély folytathat.

4. §
(1) A Kormány – e rendelet, valamint e rendelettel
összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (5) és (6) bekezdése tekintetében – kereskedelmi hatóságként a kistérségekrõl
szóló külön jogszabályban meghatározott kistérség székhelye szerinti települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzõjét (a továbbiakban: jegyzõ) jelöli ki.
(2) A vásár rendezését, piac tartását a piac helye szerint
illetékes jegyzõ engedélyezi.
(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve csatolni kell:
a) a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal
rendelkezik;
b) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát
vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba
vételi számát;
c) az üzemeltetõ nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
d) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
e) a vásár, piac címét, helyrajzi számát;
f) a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét,
méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti
meghatározásával, a vevõforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
g) a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó
igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvezõ, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
h) a vásár rendezésének, piac tartásának idõpontját,
idõtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási
idejét;
i) a vásár, piac mûködésének rendjét;
j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élõ állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédõ szer értékesítése esetén a kérelmezõ
nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a
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Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve
(a továbbiakban: MgSzH) részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
(4) A jegyzõ a (3) bekezdés g) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot az illetékes földhivatal megkeresése útján hivatalból szerzi be. A Kormány a
kereskedelmi hatóság vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásában
a) a közegészségügyi követelményének való megfelelés kérdésében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét (a továbbiakban: ÁNTSZ),
b) az élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében az MgSzH-t
szakhatóságként jelöli ki.
(5) A jegyzõ az engedély megadásáról vagy a kérelem
elutasításáról a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon
belül dönt. A jegyzõ az engedély megadásával egyidejûleg
a vásárt, piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi.
(6) A jegyzõ által vezetett nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel idõpontját;
b) az engedély és a nyilvántartás sorszámát;
c) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, telefonszámát,
elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
d) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát,
cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát;
e) az üzemeltetõ nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
f) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
g) a vásár, piac címét;
h) a vásár rendezésének, piac tartásának idõpontját,
idõtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;
i) a vásár, piac alapterületét, a vásár, piac számára kijelölt területet és a kijelölt árusítóhelyek számát;
j) a szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételeket, korlátozást;
k) az ellenõrzõ hatóságoknak a vásár, piac mûködését
érintõ intézkedéseit;
l) a nyilvántartásból való törlés tényét, annak idõpontját.
(7) A (6) bekezdés c)–i) pontjában foglalt adatokban
történõ változásról a fenntartó köteles a jegyzõt haladéktalanul értesíteni. A jegyzõ a változást határozattal a nyilvántartásba bejegyzi.
(8) A (3) bekezdésben felsorolt adatok és dokumentumok, valamint a (7) bekezdésben foglalt értesítés elektronikus úton is benyújthatók.

5. §
(1) Vásáron és piacon a következõ termékek kizárólag
mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben forgalmazhatók:
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a) veszélyesnek minõsülõ anyagok és készítmények;
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt.
110. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint;
c) számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
d) gyermekjáték, -játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
e) állatgyógyászati termék, növényvédõ szer;
f) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakõ,
kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
g) látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai
termék, szexuális termék;
h) barlangi képzõdmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedõ jelentõségû ásványi társulás, õsmaradvány;
i) gázüzemû készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethetõ, illetve hálózati csatlakozási
lehetõséggel rendelkezõ termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezetõ részek);
j) fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;
k) ,,A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
l) külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer,
gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítõk, különleges táplálkozási célú
élelmiszerek.
(2) Az egyéni vállalkozónak vagy mezõgazdasági kistermelõnek nem minõsülõ, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ magánszemély a tulajdonát képezõ vagyontárgyakat – az (1) bekezdésben
meghatározott termékek kivételével – használtcikk-piacon
és -vásáron alkalomszerûen értékesítheti. Nem tekinthetõ
használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
(3) A mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ személy, valamint a kistermelõ vásáron, piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket
értékesítheti, az abban meghatározott feltételek szerint.
(4) Gyûjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott
árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és
az értékesítés ellenõrzésére a vásár, piac területén a teljes
nyitvatartási idõ alatt gombavizsgáló szakellenõr mûködik.
(5) Nemesfémet és az abból készült ékszert, tárgyat,
drágakövet alkalmi (ünnepi) vásáron csak üzlettel rendelkezõ kereskedõ árusíthat nevének, székhelyének, üzlete
nevének és címének feltüntetésével.

6. §
(1) A vásár és piac rendjét az üzemeltetõ határozza meg,
és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájé-
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koztatja az árusokat és a vásárlókat. A hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás, a telepítés szakmai szabályok
figyelembevételével kialakított sorrendjét. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltetõ nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal
rendelkezik.
(2) A vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedõ köteles az értékesítés helyén, a vásárlók
számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.
(3) A vásárló – ha nem minõsül a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
2. § a) pontja értelmében fogyasztónak – panaszát szóban
vagy írásban közölheti az üzemeltetõvel, illetve a kereskedõvel. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és
szükség szerint orvosolni kell. Az üzemeltetõ az (1) bekezdésben meghatározott, a kereskedõ az Fgytv. 17/A. §
(1) bekezdése szerint megadott elérhetõségeire, a (2) bekezdésben meghatározott elérhetõségeire, a tevékenységével kapcsolatban beérkezõ írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedésérõl, valamint annak indokairól
a vásárlót a panasz kézhezvételétõl, illetve beérkezésétõl
számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni
kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzõhöz, illetve a 4. §
(2) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenységet
végzõ kereskedõ esetében az MgSzH-hoz fordulhat. Az
írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az
üzemeltetõ és a kereskedõ köteles az ellenõrzés során az
ellenõrzõ hatóságoknak bemutatni.

7. §
(1) A vásár, illetve piac esetében az üzemeltetõ köteles
az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a
vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni.
(2) Az állandó vásár, piac esetében az üzemeltetõ köteles az állandó vásár, piac bejáratánál a vásár, piac térképét,
helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, amelyen köteles feltüntetni naprakészen a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységeket, helyszíneket.
(3) Az üzemeltetõ köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzõkrõl, bérlõkrõl naprakész, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelõ nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenõrzést végzõ hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetõvé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a piactérképet a sorszámmal ellátott kereskedelmi
egységek, helyszínek, illetve azok rendeltetésének (üzlet,
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egyéb értékesítõ hely, tárolóhely stb.) pontos megjelölésével,
b) a sorszám szerint a kereskedelmi tevékenységet végzõk, bérlõk nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát,
elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba
vételi számát, õstermelõi igazolványának számát, kistermelõi regisztrációs számát.

8. §
(1) A vásár, piac nyitva tartásának idejét az üzemeltetõ
5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendõrkapitányság véleményének kikérésével a jegyzõ engedélyezheti. Az üzemeltetõ köteles a vásár, piac nyitva tartásáról a vásárlókat tájékoztatni.
(2) A vásár, piac nyitva tartási ideje alatt az ott mûködõ
üzletek nyitva tartási idejét a külön jogszabályban foglaltak szerint fel kell tüntetni. A nyitva tartási idõ alatt a kereskedõ köteles az ellenõrzõ hatóságok rendelkezésére állni. Az ellenõrzési lehetõség szándékos meghiúsítása esetén az ellenõrzõ hatóság az árukészletet lefoglalhatja.
(3) Az üzemeltetõ az általa tartandó vásárról, piacról,
annak idõpontjáról, gyakoriságáról, (szak)jellegérõl, az
értékesítésre kerülõ termékek körérõl a megrendezést
megelõzõen legalább 60 nappal a vásár, piac helye szerint
illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát írásban tájékoztathatja, amelynek alapján a kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé.

9. §
(1) Az üzemeltetõ köteles a vásár, piac nyitva tartási
ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac
rendjét folyamatosan ellenõrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek
megfelelõ mûködés érdekében a szükséges intézkedéseket
megtenni. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének
megfelelõen eljárni, és a hatósági ellenõrzésben közremûködni.

2009/30. szám

rükben eljárva jogosultak ellenõrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni.
(4) A jegyzõ az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot
bezáratja, ha
a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak
fenn,
b) a vásár, piac megszûnik,
c) a vásár, piac mûködése a jogszabályban elõírt feltételeknek, az annak teljesítésére vonatkozó, a (3) bekezdésben meghatározott hatóságok felszólítása ellenére sem felel meg.
(5) A jegyzõ az engedély megadásáról, a 4. § (7) bekezdésében foglalt változásról, valamint a (3) bekezdés szerinti törlésrõl szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokkal, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes jegyzõvel, rendõrkapitánysággal közli. Az (4) bekezdés szerinti, az engedély visszavonásáról
szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzõvel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal is közölni
kell.
(6) A fenntartó az adott területen a vásár, piac befejezését vagy megszûnését, illetve megszûntetését követõen köteles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának
visszaállításáról.

10. §
(1) Ez a rendelet, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló
35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet.
(2) Az e rendelet 4. § (8) bekezdése 2009. december
28-án lép hatályba.
(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is kell alkalmazni.
(4) A rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és nyilvántartásba vett vásár, piac esetében a fenntartónak az e
rendeletben foglalt feltételeknek legkésõbb a rendelet hatálybalépést követõ 90 napon belül kell eleget tenni.

(2) Az üzemeltetõ felel azért, ha a vásár, piac területén
jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

11. §

(3) A vásárok és piacok e rendeletben foglalt feltételeinek meglétét a jegyzõ ellenõrzi. A jegyzõn kívül a vásárok
és piacok mûködésére, valamint az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az engedélyezésben részt vevõ hatóságok, a fogyasztóvédelmi
hatóság, a vámhatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
illetékes szervezeti egysége, a munkabiztonsági, munkaügyi felügyelõség, a külön jogszabályban foglalt hatáskö-

(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
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és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról, 8., 9. és 16. cikk.
(2) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
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lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:
1. §
Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatás igénylésére jogosult az az ügyfélregisztrációs számmal rendelkezõ, külön jogszabály szerint a sertés, a szarvasmarha, illetve a baromfi termékpályán elismert terméktanács (a továbbiakban: szolgáltató),
amely e rendelet szerinti támogatott állat-egészségügyi
szolgáltatási tevékenységet a (2) bekezdés szerinti engedélyes közremûködésével látja el.”

2. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
22/2009. (III. 13.) FVM
rendelete

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

3. §

az egyes állatbetegségek megelõzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

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

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Gráf József s. k.,
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Melléklet a 22/2009. (III. 13.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez
Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások
és elismerhetõ maximális költségeik

Technikai kód

Támogatási jogcím (állatbetegség
megnevezése)

A001

Szarvasmarha-tuberkulózis

A002

Szarvasmarha-brucellózis

A003

Enzootiás
szarvasmarha-leukózis

B002

IBR/IPV

A004

Juh/Kecske-brucellózis
(Brucella melitensis)

A005

Aujeszky-féle betegség

B003

Salmonella pullorum

B004

Salmonella gallinarum

A006

Klasszikus sertéspestis

B005

Afrikai sertéspestis

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke
forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált
eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés
költségeit

szarvasmarha,
Allergiás bõrpróba:
bivaly, szarvasfélék Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
szarvasmarha,
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
bivaly
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft
szarvasmarha
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 600 Ft
szarvasmarha
Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 800 Ft
juh, kecske
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft
sertés, vaddisznó
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft
házityúk
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft
házityúk
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft
sertés, vaddisznó
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1100 Ft
sertés, vaddisznó
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft
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megnevezése)

Támogatható állatfajok
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Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke
forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált
eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés
költségeit

Sertések hólyagos betegsége sertés

Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft
Madárinfluenza
valamennyi
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
madárfaj
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft
Kéknyelv betegség
szarvasmarha, juh, Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
kecske
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikái vizsgálat: 900 Ft
Paratuberkulózis
szarvasmarha
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft
Szarvasmarhák szivacsos
valamennyi emlõs Mintavétel: 2500 Ft
agyvelõbántalma vagy egyéb állatfaj
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
lassan kifejlõdõ betegségek
Prion ELISA: 4000 Ft
Campylobacteriosis
valamennyi baromfi Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5000 Ft
faj
Listeriosis
valamennyi baromfi Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 8000 Ft
faj
Szalmonellózis
valamennyi
Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom
gazdasági
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed
haszonállat
Mintavétel: 5000 Ft/légtér
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
15 000 Ft/légtér
Leptospirózis
sertés
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
szerotípusonként: 300 Ft
Sertés brucellózis
sertés
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft
PRRS
sertés
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1300 Ft
Kapcsolódó
sertés, baromfi,
Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb
állat-egészségügyi
szarvasmarha
3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység (ÁE)*
szolgáltatás, gyógykezelés,
immunizálás

* Állategység: „a Bizottság 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról” szóló rendelet V. melléklete szerint.”
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Melléklet
a 23/2009. (III. 13.) FVM rendelethez

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
23/2009. (III. 13.) FVM
rendelete

[3. számú melléklet
a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez]

a természetes édesítõszerek termékpályáinak
szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az országos répacukor és izoglükóz kvótának
a kvótajogosultak közötti elosztásáról
a 2008/2009. és azt követõ gazdasági években

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

Kvótajogosult

Magyar Cukor Zrt.
Hungrana Kft.

Fehércukor kvóta

Izoglükóz kvóta

Fehércukor
egyenértékben
(tonna)

Szárazanyag
egyenértékben
(tonna)

105 420
220 265,8

1. §
A természetes édesítõszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl szóló 129/2007.
(X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges tagállami rendelkezéseket állapítja
meg:]
„g) a Bizottság 510/2008/EK rendelete (2008. június 6.)
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a
2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan történõ
módosításáról.”

2. §
Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, és ezzel egyidejûleg az R. 1. és 2. számú melléklete hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
24/2009. (III. 13.) FVM
rendelete
a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az iskolatej programban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási
törvény) 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban és (2) bekezdésében foglalt közoktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevõ gyermek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: tanulók), a középiskolai és szakiskolai
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nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiakban: középiskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ
tanulók vehetnek részt.”

2. §
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az iskolatej program keretében az 1. § (2) bekezdés
szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási, illetve a tanítási
napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl (,,az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi
rendelet) XIII. számú mellékletének III. pontja szerinti teljes tej és 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
módosításáról szóló 140/2008. (X. 30.) FVM rendelet
Függeléke (a továbbiakban: MÉ) 1-3/51-1. számú elõírás
1.1.1 pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete I. b) pontjának megfelelõen – a
tejhányad legalább 90% (m/m) és a MÉ 1-3/51-1. számú
elõírás 1.3 pontja szerint zsíros, illetve félzsíros kategóriába esik (a továbbiakban együtt: I. kategória);
b) a tanácsi rendelet XIII. számú mellékletének
III. pontja szerint félzsíros tej (1,5 – 1,8% m/m%), a
MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 1.1.1 pontja szerint ízesített
tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete
I. b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90%
(m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a
MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 1.3 pontja szerint zsírszegény,
illetve sovány kategóriába esik (a továbbiakban: II. kategória);
c) a MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 7.1.1., illetve 7.1.2.
pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok,
amely megfelel a 7.3 pontja szerinti félzsíros, vagy zsíros
kategóriának (a továbbiakban: III. kategória).”
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együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésbenoktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.”
(2) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a
szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb
a) az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 960 Ft/kg.”

4. §
Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy a 3. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a 2009. január 1. napját követõ idõszakra
megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.
(2) A 2009. január 1. napját követõ idõszakra megrendelt – e rendelet 2. §-ával módosított R. 6. §-a szerinti –
2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint ízesített tejkészítmények után e rendeletben megállapított mértékû
támogatás vehetõ igénybe.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 24/2009. (III. 13.) FVM rendelethez
[2. számú melléklet
a 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelethez]
Az iskolatej programban forgalmazható
tejkészítmények minõségi elõírásai
1. A termék meghatározása

3. §
(1) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók
esetében igényelhetõ támogatás a tejtermékek nettó vételárának száz százaléka, függetlenül attól, hogy a tanuló
gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés a), b)
és c) pontjaiban meghatározott, tehéntejbõl készített termékek, és amelyeket
a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói részére támogatások igénybevételével térítésmentesen osztanak ki;
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b) az óvodákban, illetve a középiskolákban az oktatási
intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel
való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott közösségi támogatás igénybevételével térítésmentesen osztanak ki.
2. Minõségi követelmények
2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jellemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének, szállítási és tárolási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen
a) Pasztõrözöttek;
b) Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehetnek.
3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a
szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.
3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani,
hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne
haladja meg a +6 °C-os hõmérsékletet. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a
beérkezõ, hûtve tárolást igénylõ termékek hûtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást
követõ két órán belül a tanulók, középiskolások, óvodások
elfogyaszthassák.
3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a
hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem engedélyezett.
3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak
megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék
csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig
tárolhatók.
3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását úgy kell elvégezni, hogy a termékben
minõségi romlás ne következzék be.
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IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök
határozatai
A köztársasági elnök
14/2009. (III. 13.) KE
határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl
Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére
lemondására tekintettel
dr. Körmendi Ildikót 2009. április 16-ai hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Kollár Mihályt 2009. július 31-ei hatállyal,
dr. Csörgõ Évát 2009. október 31-ei hatállyal,
dr. Danziger Évát,
Elek Oszkárné dr. Nemes Klárát és
Kovácsné dr. Molnár Jolánt 2009. december 31-ei hatállyal,
a felsõ korhatár elérése miatt
dr. Süle Tamásné dr. Etter Magdolnát 2009. december
14-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem;
dr. Altmayer Ákos Rolandot,
dr. Budai Szabolcsot,
dr. Garbóczi Zsuzsannát,
dr. Kiss Dánielt,
dr. Kõrösi Gábort,
dr. Léhmann Zoltánt,
dr. Stál Józsefet,
dr. Szabó Attilát és
dr. Szabó Zoltánt 2009. április 1. napjától határozatlan
idõtartamra bíróvá,
dr. Abért Jánost,
dr. Beamter Anna Máriát,
dr. Borsodi Zoltánt,
dr. Gaider Bálintot,
dr. Horváth Istvánt,
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dr. Kerepesy Krisztiánt,
dr. Keszthelyi Alajos Pétert,
dr. Kovács Andreát,
dr. Kovács Klaudiát,
dr. Krepelka Mártát,
dr. Márkus Esztert,
dr. Mécs Katalin Ágnest,
dr. Minya Krisztián Csabát,
dr. Nagy Szabolcsot,
dr. Ruzsits Ákos Jenõt,
dr. Sinku Emese Ritát,
dr. Snóbli József Vilmost,
dr. Somogyi Dávid Lászlót,
dr. Steiner Gábort,
dr. Steininger Imolát,
dr. Szakály Noémit,
dr. Szücs Katalint,
dr. Timár Csillát,
dr. Weidinger Ivettet,
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Zilahyné dr. Schõnviszky Anna Mártát és
dr. Zsúnyi Editet a 2009. április 1. napjától 2012. március 31. napjáig,
dr. Biró Ágnes Györgyit,
dr. Fuglovics Gabriellát,
dr. Hársfalvi Juditot,
dr. Megyes Zoltánt,
dr. Pap Esztert,
dr. Rozgonyi Viktória Erzsébetet,
dr. Sághy Leventét és
dr. Szabó Csillát a 2009. május 1. napjától 2012. április
30. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2009. március 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01027/2009.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, 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 változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
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 Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

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 példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). 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.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 141 696 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
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 Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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09.0576 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.
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III. Utasítások, jogi iránymutatások
Utasítások
A honvédelmi miniszter utasítása
A honvédelmi miniszter
16/2009. (III. 13.) HM
utasítása
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének
rendjérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének rendjérõl a következõ utasítást adom ki:
1. §
(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint
felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség önálló jogi személyiséggel rendelkezõ katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek).
(2) Jelen utasítás alkalmazásában peres ügyön a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XIX. fejezete szerinti fizetési meghagyásos
eljárást is érteni kell.

ben, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben a
jogi képviselet ellátása a HM Infrastrukturális Ügynökség
feladata.
(4) A HM Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: HM ÁEK) és az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) mûködésével kapcsolatos ügyekben a jogi képviselet a HM
ÁEK, illetve az MH HEK feladata – amennyiben a két
szervezet által kötött együttmûködési megállapodás eltérõen nem rendelkezik – attól függõen, hogy az adott ügy
mely intézmény szervezetébe tartozó szervezeti elem, illetve személy tevékenysége miatt indult.
(5) A jogi képviselet ellátása a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) feladata
azokban az ügyekben, amelyekben a bírósági eljárást megelõzõ kártérítési, illetve társadalombiztosítási eljárás elsõ
fokon a HM KPÜ hatáskörébe tartozik, illetve amelyek a
társadalombiztosítási szolgáltatások ellenértékének munkáltató általi visszatérítésre kötelezésbõl erednek.
(6) A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága elõtt a
honvédelmi szervezetek jogi képviseletében eljáró jogi
képviselõt a HM jogi szakállamtitkára vagy a HM JF fõosztályvezetõje jelöli ki.

3. §
2. §
(1) A honvédelmi szervezetek bíróság vagy más hatóság
elõtti jogi képviseletének ellátásáról – a (3)–(5) bekezdésekben foglaltak kivételével – a Jogi Szolgálat, valamint a
HM jogi szakállamtitkára vagy a HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) fõosztályvezetõje által megbízott
egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda gondoskodik. A HM
jogi szakállamtitkára a jogi képviselet ellátásával a HM
JF-et is megbízhatja.
(2) A jogi képviselet ügyvéd, ügyvédi iroda vagy a Jogi
Szolgálat által történõ ellátásáról az egyszerû ténybeli és
jogi megítélésû, valamint kisebb tárgyi súlyú és jelentõségû ügyek esetén a HM JF fõosztályvezetõje, minden más
esetben a HM jogi szakállamtitkára dönt.
(3) A nem polgári védelmi célú területfelhasználási és
telekátalakítási engedélyezési eljárásban, továbbá a kisajátítási, az elhelyezési, az infrastrukturális és lakásügyek-

(1) A HM jogi szakállamtitkára a képviselet ellátására
vonatkozó bármely korábbi döntést, valamennyi honvédelmi szervezet peres ügyében az eljárás bármely szakaszában megváltoztathatja.
(2) A honvédelmi szervezetek képviseletének ellátására
vonatkozó döntések elõkészítését, valamint a honvédelmi
szervezeten kívüli jogi képviselõk szerzõdés szerinti teljesítésének ellenõrzését a HM JF látja el.

4. §
(1) Azokban az esetekben, amikor a jogi képviselet ellátása kijelölés alapján történik a honvédelmi szervezet,
amelynek bíróság vagy más hatóság elõtti jogi képviseletet
igénylõ ügye keletkezik, errõl haladéktalanul értesíti a HM
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JF-et, megteszi a szükséges intézkedéseket a jogi képviselet körében, és egyúttal megküldi
a) a fizetési meghagyást,
b) az idézõ végzést,
c) a keresetlevelet és annak mellékleteit, valamint
d) a keresettel támadott munkáltatói intézkedést tartalmazó okmányokat.
(2) A honvédelmi szervezet amennyiben a 2. § (3)–(5)
bekezdés hatálya alá tartozó ügyrõl kap értesítést, arról a
jogi képviseletet ellátó szervezetet az iratok megküldésével együtt haladéktalanul értesíti.
(3) A HM JF az egyszerû ténybeli és jogi megítélésû,
valamint kisebb tárgyi súlyú és jelentõségû ügyben az értesítés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül kijelöli a jogi képviseletet ellátót. Amennyiben a HM JF megállapítja, hogy a jogi képviselet biztosításával kapcsolatos
döntés a HM jogi szakállamtitkára hatáskörébe tartozik,
részére az értesítést a csatolt iratokkal és a jogi képviselet
ellátására vonatkozó javaslatával együtt az értesítés kézhezvételét követõ 3 munkanapon belül felterjeszti.
(4) A HM jogi szakállamtitkára az értesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül dönt a jogi képviselet ellátásáról,
és errõl a HM JF-et értesíti.

5. §
(1) A jogi képviseletet ellátó személy a jogi képviselet
körében jogosult a honvédelmi szervezetet teljes jogkörrel
képviselni, ennek keretében önállóan jogosult iratokat aláírni és részletfizetés tárgyában egyezséget kötni, valamint
a 9. § szerint a bíróság elõtt egyéb egyezséget kötni.
(2) A jogtanácsosnak a bíróság és más hatóság elõtti eljárásához külön meghatalmazásra nincs szüksége, képviseleti jogosultságát jogtanácsosi igazolványával igazolja.
A megbízott ügyvéd, illetve ügyvédi iroda a HM jogi szakállamtitkára írásbeli megbízásával nyer képviseleti jogosultságot.
(3) Az ügyvéd, ügyvédi iroda, a jogi elõadó és a jogi
végzettséggel rendelkezõ, a Jogi Szolgálat állományába
tartozó személy képviseleti jogosultságát azon honvédelmi szervezet vezetõje által aláírt, a Pp. 66–73. §-ok szerinti
meghatalmazással igazolja, amelynek peres ügyében eljár.

6. §
(1) A jogi képviseletet ellátó személyek, illetve szervezetek a folyamatban lévõ ügyekrõl és az eljárás állásáról
havonta tájékoztatást adnak a HM JF útján a HM jogi szakállamtitkárának.
(2) Az ügydöntõ határozat egy másolati példányát soron
kívül, de legfeljebb annak kézhezvételétõl számított nyolc
munkanapon belül a HM JF részére kell megküldeni.
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7. §

(1) Jelen utasítás végrehajtását a HM jogi szakállamtitkára – a HM JF útján – folyamatosan ellenõrzi. A tevékenység átfogó vagy célellenõrzését a HM jogi szakállamtitkára írásban rendeli el.
(2) Az elrendelt ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet ismertetni kell az ellenõrzött honvédelmi szervezet vezetõjével.
(3) Amennyiben az ellenõrzés során szabálytalanság tapasztalható, a HM jogi szakállamtitkára dönt annak megszüntetésérõl és az ezekhez szükséges intézkedésekrõl, illetve esetleges felelõsségre vonás kezdeményezésérõl, valamint rendelkezik a jogszerû helyezet visszaállítására.

8. §
(1) A jogi képviseletet ellátó személy a jogerõs bírósági
határozat egy példányát – ha az pénzügyi kötelezést tartalmaz – a kézhezvételétõl számított nyolc munkanapon belül köteles megküldeni a HM KPÜ-nek.
(2) A HM KPÜ-höz teljesítés céljából megküldött határozat jogerejét – amennyiben erre vonatkozóan a határozat
rendelkezést nem tartalmaz – a jogi képviselõ a bíróság által kiadott záradékkal igazolja.
(3) A HM KPÜ a teljesítés elõtt beszerzi a kifizetéshez
szükséges adatokat, valamint meggyõzõdik arról, hogy a
jogosult az adott ügyben nem élt-e azonnali beszedési
megbízással a Magyar Államkincstárral szemben.
(4) Ha a jogerõs és végrehajtható határozat, illetve végrehajtható okirat a honvédelmi szervezet ellenérdekû felét
teljesítésre kötelezi, a HM KPÜ az eljáró pénzügyi szerv
kijelölésével gondoskodik a követelés – akár végrehajtás
útján történõ – érvényesítésérõl.

9. §
(1) A jogi képviseletet ellátó személyek a perbeli és a
peren kívüli egyezség megkötése elõtt az egyezség tervezetét és az ügyhöz kapcsolódó összes iratot – a 2. § (5) bekezdésében meghatározott ügyek kivételével – soron kívül, közvetlenül kötelesek egy példányban megküldeni
pénzügyi fedezet vizsgálata céljából a HM KPÜ-höz, valamint a – 2. § (3)–(5) bekezdésekben foglalt honvédelmi
szervezetek kivételével – véleményezésre felterjeszteni a
HM JF-nek.
(2) A HM KPÜ és a HM JF – a részletfizetés engedélyezésében történõ egyezségkötés kivételével – az egyezség
tervezetét a kézhezvételtõl számított 15 napon belül véleményezik, és errõl az egyezségkötésre jogosult honvédelmi szervezetet – az iratok visszaküldésével egyidejûleg –
soron kívül tájékoztatják.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben vélemények beszerzése nélkül egyezség nem köthetõ. A véleményekben foglalt feltételek az egyezség megkötésére
irányadóak.

lül dönt, és döntésérõl értesíti a tervezetet felterjesztõ szervezetet.

10. §
(1) A jogi képviseletet ellátó személyek jogosultak a
perbeli és a peren kívüli egyezségkötésük során részletfizetésben történõ megállapodás megkötésére.

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Honvédség szervezetei jogi képviseletének rendjérõl szóló 100/2007. (HK 18.) HM utasítás a hatályát
veszti.

(2) A havi részlet mértéke 10 ezer Ft/hó összegnél alacsonyabb, illetve a futamidõ 5 évnél hosszabb nem lehet.
A kamatkövetelés fizetésének kötelezettségérõl lemondani nem lehet.

(2) Az utasítás hatálybalépését megelõzõen keletkezett
jogviták esetében a jogi képviselet ellátása vonatkozásában esetlegesen felmerülõ hatásköri kérdések eldöntésére
a HM JF fõosztályvezetõje jogosult.

(3) A megállapodás tervezetét jóváhagyás céljából a
HM JF-hez kell felterjeszteni. A HM JF a jóváhagyás tárgyában a kézhezvételtõl számított nyolc munkanapon be-

11. §

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
16/2009. (III. 13.) KHEM
utasítása
a minõsített adatok kezelésének rendjérõl
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.), a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.), a minõsített adat kezelésének rendjérõl
szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ttvr.), a nemzetközi szerzõdés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minõsített
adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003.
(XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a
Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes szabályairól és
mûködési rendjérõl, valamint az iparbiztonsági ellenõrzések részletes szabályairól szóló 180/2003. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: NbfR.) alapján az állam- vagy
szolgálati titkot képezõ minõsített adatok minisztériumi
kezelésének rendje tekintetében a következõk szerint rendelkezem:
Az utasítás hatálya
1. §
(1) Jelen utasítás hatálya a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium) terjed ki.
(2) A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hatályos Iratkezelési Szabályzata (a továbbiakban:
Iratkezelési Szabályzat) a minõsített adatot tartalmazó iratok tekintetében a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
Jelen utasítás alkalmazása során:
a) minõsített adat: mindazon adat, amely a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladat- és hatáskörében, hivatalos eljárás keretében a minisztériumban keletkezik, vagy amelyet a minisztérium nemzetközi szerzõdés alapján átvesz, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készít, illetve amelyet
más titokbirtokos a minisztérium részére átad.
b) államtitok: olyan adat, amely a Ttv. 1. számú mellékletében meghatározott adatkörbe tartozik és az érvényességi idõ lejárata elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy
tudomására hozása közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a

Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit.
Államtitok továbbá a Ttv. 5/E. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott, külföldi minõsítésû és jelölésû (1. melléklet) adat.
c) szolgálati titok: a Ttv. 6. §-ának (1) bekezdése szerint
minõsítésre felhatalmazott által meghatározott adatkörbe
tartozó olyan adat, amelynek az érvényességi idõ lejárta
elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése
vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetõvé tétele sérti vagy veszélyezteti az állami közfeladatot
ellátó szerv mûködésének rendjét, akadályozza a feladat- és
hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását és
ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan érinti. Szolgálati titok továbbá
a Ttv. 5/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott külföldi
minõsítésû és jelölésû (1. melléklet) adat.
d) minõsítés: az a döntés, amelynek meghozatala során
a Ttv.-ben felhatalmazott személy megállapítja, hogy egy
adat megfelel a Ttv. 3. §-ában vagy 4. §-ában meghatározott valamennyi feltételnek és megállapítja a minõsítési jelölést;
e) titokvédelmi felügyelõ: az a személy, aki a titokbirtokos szerv (minisztérium) vezetõjének felhatalmazása alapján irányítja és ellenõrzi a titokvédelmi feladatok végrehajtását;
f) biztonsági megbízott: a külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adat védelmével kapcsolatos biztonsági feladatok végrehajtására és koordinálására a titokbirtokos
szerv vezetõje által – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
(a továbbiakban: Felügyelet) elnökének egyetértésével –
kinevezett személy. Amennyiben a titokbirtokos szerv vezetõje másként nem rendelkezik, a biztonsági megbízott
feladatkörében a titokvédelmi felügyelõ jár el.
g) biztonsági terület: az R. és az NbfR. által meghatározott feltételekkel rendelkezõ és a külföldi minõsítésû és jelölésû adatok kezelésére, tárolására szolgáló – biztonsági
intézkedésekkel védett – helyiség, épület, építmény.
h) központi nyilvántartó: a NATO és NYEU minõsített
adatok esetében a Honvédelmi Minisztériumnak, az EU
minõsített adatok esetében a Külügyminisztériumnak a
minõsített adatok országos szinten történõ fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége.
i) nyilvántartó: a Felügyelet által a külföldi minõsítéssel
és jelöléssel ellátott adat kezelésére feljogosított szervezeti
egység, amely felett a NATO, NYEU, továbbá az EU központi nyilvántartók szakmai felügyeletet gyakorolnak.
A nyilvántartó munkatársai e feladatukat csak az NbfRben meghatározott biztonsági tanúsítvány és igazolás
megléte esetén láthatják el.
j) betekintési engedély: állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a minõsítõ által a minõsített adattal való
korlátozott rendelkezésre, névre szólóan írásban adott felhatalmazás.
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k) megismerési engedély: a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20. §-ának (1) bekezdése alapján benyújtott kérelemre tekintettel a minõsítõ által minõsített adat megismerésére – a jogosult személyazonosító adatainak feltüntetésével – írásban adott
felhatalmazás.
l) TÜK: titkos ügykezelés.
Minõsítésre jogosultak (minõsítõk)
3. §
(1) Államtitok minõsítésére jogosult:
a) általános jogkörrel
aa) a miniszter vagy távollétében az államtitkár,
ab) a kabinetfõnök;
b) a feladatkörébe tartozó esetekben
ba) a szakállamtitkár, valamint
bb) az ilyen besorolással bíró más vezetõ.
(2) Szolgálati titok minõsítésére jogosult:
a) általános jogkörrel
aa) a miniszter vagy távollétében az államtitkár,
ab) a kabinetfõnök;
b) a feladatkörébe tartozó esetekben
ba) a szakállamtitkárok, valamint
bb) a minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata
által meghatározott – fõosztályi jogállású – szervezeti egységek vezetõi, illetve távollétükben az általuk írásban
kijelölt helyetteseik.
(3) A miniszter az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
minõsítésre jogosultak döntését felülbírálhatja, a döntést
megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.
(4) Külföldi minõsítés és jelölés alkalmazására jogosult
[R. 41. § (1) bekezdés] az (1) és (2) bekezdésben leírtakkal
összhangban
a) a kibocsátó (a nemzetközi szerzõdésben részes fél,
aki az adat minõsítését meghatározza),
b) a felhasználó (a címzett, illetõleg akinek a külföldi
minõsítésû adatot a címzett további felhasználásra jogosultan átadta).
Minõsítési eljárás
4. §
A minõsítési eljárás magában foglalja valamely adat
nemzeti államtitokkörbe vagy szolgálati titokkörbe történõ felvételének kezdeményezését, az indokolással ellátott
minõsítési javaslat [2. a) és 2. b) számú mellékletek] elkészítését és jóváhagyásra történõ elõterjesztését a minõsítésre jogosult számára. Kezdeményezõ az a személy, akinél az adat keletkezik.
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Minõsítési jelölések alkalmazása
5. §
(1) A minõsítési jelölésekre vonatkozó követelményeket a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) Államtitok esetében a „Szigorúan titkos!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen akkor lehet indokolt, ha
az adat érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult
részére hozzáférhetetlenné tétele:
a) közvetlenül veszélyezteti a Magyar Köztársaság belsõ stabilitását;
b) különösen súlyos károkat okoz a szövetséges vagy
baráti államokkal fennálló kapcsolatokban;
c) közvetlen és nagyszámú embert érintõ életveszélylyel jár;
d) különösen súlyos kárt okoz a Magyar Köztársaság
nemzetbiztonsági tevékenységének folyamatos hatékonyságában;
e) különösen súlyos kárt okoz a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságában;
f) súlyos és hosszú távú kárt okoz a nemzetgazdaságnak;
g) különösen súlyos kárt okoz a Magyar Köztársaság
bûnüldözési, bûnmegelõzési vagy igazságszolgáltatási érdekeiben.
(3) Szolgálati titok esetén
a) a „Titkos!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen
akkor lehet indokolt, ha az adat érvényességi idõ lejárta
elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése
vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné
tétele:
aa) a nemzetközi feszültség kialakulásához vezet;
ab) súlyos kárt okoz a szövetséges vagy baráti államokkal fennálló kapcsolatokban;
ac) közvetlen életveszéllyel jár;
ad) a közrend és közbiztonság komoly sérelmével jár;
ae) az állampolgárok biztonságának vagy alkotmányos
jogainak súlyos sérelmével jár;
af) súlyos kárt okoz a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységének folyamatos hatékonyságában;
ag) súlyos kárt okoz a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságában;
ah) számottevõ vagyoni kárt okoz a Magyar Köztársaság pénzügyi, monetáris, gazdasági, illetve kereskedelmi
érdekeinek sérelmével.
b) a „Bizalmas!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen akkor lehet indokolt, ha az adat érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására
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hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele:
ba) a diplomáciai kapcsolatok olyan tényleges sérelmével jár, aminek következménye hivatalos tiltakozás vagy
egyéb szankció;
bb) az állampolgárok biztonságának vagy alkotmányos
jogainak sérelmével jár;
bc) kárt okoz a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági
tevékenységének folyamatos hatékonyságában;
bd) kárt okoz a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságában;
be) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
gazdasági szervezetek mûködésének súlyos sérelmével jár;
bf) meggátolja valamely súlyos bûncselekmény felderítését;
bg) elõsegíti valamely súlyos bûncselekmény elkövetését;
bh) jelentõs mértékben a Magyar Köztársaság pénzügyi, monetáris, gazdasági, illetve kereskedelmi érdekeit
sérti;
bi) a Magyar Köztársaság valamely jelentõs tevékenységét akadályozza, abban zavarokat okoz, vagy ellehetetleníti;
c) a „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen akkor lehet indokolt, ha az adat érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére
hozzáférhetetlenné tétele:
ca) hátrányosan befolyásolja a diplomáciai kapcsolatokat;
cb) veszélyt jelent az állampolgárokra nézve;
cc) akadályozza a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységének folyamatos hatékonyságát;
cd) akadályozza a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságát, illetve biztonságának fenntartását;
ce) pénzügyi veszteséget okoz az államnak;
cf) ismerete az állampolgárok vagy a gazdálkodószervezetek részére jogtalan nyereséget vagy elõnyszerzést tesz
lehetõvé;
cg) az adatok közlésére vonatkozó törvényi korlátok
megszegésével jár;
ch) kedvezõtlenül befolyásolja a bûncselekmények felderítését;
ci) bûncselekmény elkövetését segítheti elõ;
cj) a Magyar Köztársaságot a más államokkal vagy szervezetekkel folytatott politikai, illetve kereskedelmi tárgyalások során kedvezõtlen helyzetbe hozza;
ck) gátolja az állami és közfeladatokat végzõ szervek
megfelelõ irányítását és tevékenységét.
(4) A minõsítésre jogosult a minõsítéssel egyidejûleg a
minõsített adat különleges kezelésérõl is rendelkezhet,
amelyet az adathordozón, illetve mellékletein fel kell tüntetni. A minõsített adathordozón, illetve értelemszerûen
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annak csomagolásán a következõ különleges kezelési utasítások alkalmazhatók:
a) „Saját kezû felbontásra!”,
b) „Más szervnek nem adható át!”,
c) „Nem másolható!”,
d) „Kivonat nem készíthetõ!”,
e) „Elolvasás után visszaküldendõ!”,
f) „Zárt borítékban tárolandó!”,
g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függõ
egyéb szükséges utasítás.
(5) Ha a minõsített adatot még az adathordozó nyilvántartásával foglalkozó ügykezelõ (a továbbiakban: titkosügy-kezelõ) sem ismerheti meg, azt a minõsítõ vagy a betekintõ zárt borítékban, egyéb tárolóeszközben, vagy más
megfelelõ módon kezeli, illetve továbbítja a címzettnek. A
titkosügy-kezelõvel csak a nyilvántartáshoz szükséges
adatokat kell közölni. A nyilvántartási számot és a zárt kezelésre vonatkozó utasítást az adathordozót tartalmazó
tárolóeszközön fel kell tüntetni.
(6) „Különösen fontos!” kezelési utasítással kell ellátni
az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló
1993. évi LIX. törvény mellékletében szereplõ adatfajtákat.
(7) Ha a minõsítési jelölés feltüntetésére az adathordozón annak sajátos jellege miatt nincs mód, a minõsítés tényét külön iratba kell foglalni az elõírtak feltüntetésével.
(8) A minõsítõ különleges kezelési utasításától eltérni
csak a minõsítõ írásbeli engedélyével, illetve hozzájárulásával lehet.

A minõsített (államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó)
adattal való rendelkezés
Betekintés
6. §
(1) Minõsített adathoz – feladat- és hatáskörükben – külön engedély (betekintési engedély) nélkül hozzáférhet a
minõsítésre jogosult, a titokbirtokos szervezeti egység vezetõje, továbbá a titokvédelmi felügyelõ.
(2) Minõsített adatot tartalmazó iratba betekintés csak
állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében engedélyezhetõ. Minõsített iratba az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az a személy tekinthet be, akinek a titokbirtokos szervezeti egység vezetõje írásban engedélyt ad
[3. a) és 3. b) számú melléklet].
(3) A külföldi minõsítésû és jelölésû adatokhoz történõ
hozzáférés személyi feltételeire vonatkozóan az NbfR.
6–10. §-aiban leírtak (nemzetbiztonsági ellenõrzés, a Felügyelet által nyilvántartásba vett személyi biztonsági tanúsítvány és errõl szóló igazolás megléte stb.), míg a külföldi
minõsítésû és jelölésû adatok kezelésére vonatkozóan a R.
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III. fejezetében (Dokumentumbiztonság) leírtak az irányadóak. A személyi feltételekkel kapcsolatos eljárás, a vonatkozó intézkedések kezdeményezése a Humánigazgatási Fõosztály feladata.
(4) A minõsítésre jogosultak felhatalmazása alapján az
egyes – fõosztályi jogállású – szervezeti egységek vezetõi
jelölik ki azokat az ügyintézõket (a továbbiakban betekintõ), akik a minõsített adatot tartalmazó iratba betekinthetnek, amennyiben az a munkájukhoz szükséges.
(5) Betekintési engedélyként a minisztériumban az erre
a célra rendszeresített, a jelen utasítás 3. a) és 3. b) számú
mellékletét képezõ, jogosultak által kitöltött és aláírt
nyomtatványok szolgálnak.
(6) A betekintési jog megszûnik, ha
a) a minõsítésre jogosult a betekintési jogot visszavonja,
b) a betekintõ közszolgálati jogviszonya megszûnik,
c) a betekintõt más munkakörbe helyezik át.

Birtokban tartás
7. §
Minõsített adatot tartalmazó adathordozó (a továbbiakban: minõsített irat) birtokban tartására a minõsítõ és az a
személy jogosult, aki számára a minõsített iratot a minõsítõ rendelkezése alapján állami vagy közfeladat ellátása
érdekében hozzáférhetõvé tették (titokbirtokos).

Minõsített adat alapján
további minõsített adat készítése
8. §
Minõsített irat alapján válaszirat, kivonat készítése a
Szabályzatban leírt módon az eredeti minõsítési adatok
feltüntetésével lehetséges.

a) Minõsített adat másolása, sokszorosítása
9. §
(1) A minisztériumban keletkezett minõsített iratról másolat készítését a minõsítésre jogosult – vagy felhatalmazásával a TÜK-felügyelõ – engedélyezheti a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.
(2) Más szervtõl érkezett minõsített irat másolását a jelen utasítás 3. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek engedélyezhetik, kivéve, ha az irat minõsítõje ettõl eltérõen rendelkezett („Nem másolható!”, „Kivonat nem készíthetõ!”). A másolás megtörténtét e feladat
kezdeményezõjének kell az eredeti iraton feltüntetnie.
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(3) Minõsített irat csak a minisztérium által üzemeltetett
nyomdában (a továbbiakban: házinyomda), megrendelés
alapján sokszorosítható. A megrendelõlapot (4. számú
melléklet) a minõsítési javaslat jóváhagyását követõen az
ügyben illetékes szervezeti egység vezetõje írhatja alá.
A sokszorosítást követõen a megrendelõlapot a TÜK-nek
kell átadni, amely gondoskodik annak – irattári példány
mellett történõ – megõrzésérõl.
(4) A házinyomda minõsített iratról másolatot csak a
(3) bekezdésben meghatározott engedély szerinti példányszámban készíthet.
(5) A házinyomdában végzett sokszorosítás felügyeletét
a TÜK látja el. A sokszorosítást csak betekintési engedéllyel rendelkezõ személy végezheti. A felügyeleti jogkör kiterjed a jelen utasítás által megállapított, sokszorosítással kapcsolatos személyi, technikai feltételek, iratkezelési elõírások betartásának ellenõrzésére.
(6) A házinyomda helyiségében az ott foglalkoztatottakon kívül – a TÜK-felügyelõ vagy az általa írásban meghatalmazott személy engedélye nélkül – más személy minõsített irat sokszorosításakor nem tartózkodhat. Minõsített irat átadása és átvétele csak az erre a célra kijelölt helyen történhet.
A minõsítés felülvizsgálata
10. §
A minõsítõ köteles rendszeresen – államtitok esetében
legalább 3 évente, szolgálati titok esetében legalább
5 évente – felülvizsgálni az általa minõsített adatok minõsítésének indokoltságát. A vizsgálat lehetséges eredményei: a minõsítés megszüntetése, fenntartása vagy a minõsítés érvényességi idejének módosítása.
b) Nyilvánosságra hozatal
11. §
Minõsített adatnak a titokbirtokos hatáskörébõl kikerülõ, meghatározhatatlan körben, mindenki számára biztosított megismerhetõvé, hozzáférhetõvé tétele, a minõsített
jelleg megszüntetése kizárólag a minõsítõ írásbeli engedélyével lehetséges.

Minõsített adat külföldi természetes személy
vagy szervezet részére történõ hozzáférhetõvé tétele
12. §
Minõsített adat külföldi természetes személy vagy szervezet által történõ megtekintése, minõsített adat külföldi
természetes személy vagy szervezet részére történõ átadá-
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sa, másolása, minõsített adatról külföldi természetes személy vagy szervezet részére kivonat készítése stb. csak a
minõsítõ írásbeli engedélyével lehetséges.

zésre bocsátásával egyidejûleg felhívja az irat készítõjének a figyelmét az irat összeállításával kapcsolatos követelményekre.

Minõsített adat külföldre vitele vagy külföldrõl való
behozatala
13. §

(2) Minõsített iratot a minõsítési fokozatra elõírt iratminta (12. számú melléklet) szerint kell elkészíteni. Minõsített irat elsõ, közbensõ és utolsó oldalán az iratminta szerinti jelöléseket, jelzéseket, azonosítókat kell értelemszerûen feltüntetni.

Minõsített adatokat tartalmazó adathordozót külföldre
vagy külföldrõl csak diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvezõ személy továbbíthat. Vezetékes, vagy vezeték nélküli adatátviteli rendszerben minõsített adat csak rejtjelezve továbbítható.

(3) Amennyiben valamely iratnak kizárólag a melléklete tartalmaz minõsített adatot, az alapiratot a minõsített
adatot tartalmazó melléklettel együtt kell kezelni és irattározni, a minõsített iratra vonatkozó szabályok szerint. Ha
az irat több példányban készül, a minõsítést az irat minden
egyes példányán meg kell ismételni.

Felmentés a titoktartási kötelezettség alól

(4) Minõsített iratból legalább egy eredeti példányt kell
a TÜK-ben megõrizni. Az elosztó (kézbesítõ) ívet az irattári példány mellékleteként kell kezelni, és azzal együtt tárolni.

14. §
Büntetõ-, polgári vagy államigazgatási eljárásban a titoktartásra kötelezettek – minõsített adat vonatkozásában – csak a minõsítõ elõzetes engedélyével tehetnek nyilatkozatot.

Megismerési engedély kiadása
15. §
(1) Minõsített adat megismerésére – az Avtv. 20. §-ának
(1) bekezdése szerinti kérelem alapján – a minõsítõ adhat
engedélyt. A kérelem teljesítésére vonatkozó eljárásra az
Avtv. elõírásai az irányadóak.
(2) Más szerv által minõsített adat esetében a miniszter
vagy a 3. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek járhatnak el, azzal, hogy a minõsített adattal, adatról a
6–9. §-ban leírtak szerint rendelkezhetnek. Más titokbirtokos szervtõl (minisztérium stb.) kapott minõsített irat esetében, az abban foglalt minõsített adat alapján a minisztériumban készített további minõsített adatot tartalmazó iraton az eredeti (alap) irat szerinti minõsítési jelölést kell feltüntetni. Az így készített irat (ügyirat) fedõlapján a minõsítéssel kapcsolatos információk között minõsítõként az eredeti (alap) irat minõsítõjét kell szerepeltetni, mellette a
minisztériumi titokbirtokos megjelölésével.

Minõsített irat készítése, nyilvántartása, kezelése, õrzése

(5) Valamennyi minõsített iratot a TÜK-ben kell központilag iktatni, kezelni, nyilvántartani és õrizni.
(6) A minisztériumban készített minõsített iratot iktatáskor el kell látni a TÜK bélyegzõlenyomatával (5. számú
melléklet).
(7) A TÜK a minõsített iratot a minisztérium irattári terve (lásd Iratkezelési Szabályzat) szerinti tárgykörben iktatja. Az így nyilvántartott minõsített iratok irattározása a
minisztérium Iratkezelési Szabályzata vonatkozó elõírásai
alapján – a minõsített adatot nem tartalmazó iratanyagoktól elkülönítetten – történik.
(8) A minõsített iratok elkülönítésére a minõsített adat
titokköri besorolása szerinti jelölést kell használni. Az
egyes iratokat a tárgykörön belül fõszám/alszám alkalmazásával kell nyilvántartásba venni.
(9) Ugyanazon fõszámon belül új alszámra kell iktatni
azt az utóbb érkezett, vagy a minisztériumban készített iratot is, amelynek tárgya (tárgyköre) az eredetileg iktatott
irat tárgyával azonos, vagy azzal kapcsolatos. Ilyenkor a
„-1, -2 stb.” alszámot kell használni. Új alszámra kell nyilvántartásba venni az iktatott iratokra adott válaszokat, az
iratból készített kivonatokat stb. is.
(10) A minisztérium szervezeti egységei az ügyintézõi
nyilvántartó könyvet (10. számú melléklet) használják a
TÜK-tõl kapott, vagy a helyben készített minõsített irat
beírására, szervezeti egységen belüli – aláírás ellenében
történõ – továbbadására és visszavételére.

16. §
(1) Minõsített irat készítése elõtt a TÜK-tõl elõzetesen
iktatószámot kell kérni. A TÜK az iktatószám rendelke-

(11) Külföldi minõsítésû és jelölésû adatot tartalmazó
irat készítésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat az R. III. fejezete tartalmazza.
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Minõsített adatok nyilvántartására, kezelésére
kijelölt szervezet
17. §
(1) A minisztérium minõsített iratai (minõsített adatokat
tartalmazó adathordozók) nyilvántartása, kezelése, tárolása a Parlamenti és Koordinációs Fõosztály Koordinációs
Osztályának szervezeti keretében mûködõ titkos ügykezelés (TÜK) feladata.
(2) A külföldi minõsítésû és jelölésû adathordozók kezelésére az NbfR. 11. §-ában meghatározottak szerint lehet
I., illetve II. osztályú biztonsági területet vagy adminisztratív zónát kialakítani. Ilyen biztonsági terület, zóna kijelölésének hiányában a külföldi minõsítésû és jelölésû adathordozók megtekintésére csak a központi nyilvántartókban kerülhet sor.

Beérkezõ minõsített iratok átadás-átvétele, érkeztetése,
nyilvántartása
18. §
(1) Más szervtõl munkaidõ alatt érkezõ minõsített iratot
csak a TÜK vehet át.
(2) Munkaidõn kívül érkezõ minõsített iratot a TÜK-felügyelõ által írásban felhatalmazott személy vesz át, aki
gondoskodik a minõsített irat – jelen utasításban foglaltak
szerinti – megõrzésérõl, azzal, hogy azt az átvételt követõ
munkanapon a TÜK részére – haladéktalanul – átadni köteles.
(3) Névre szóló „saját kezû felbontásra” jelzéssel ellátott minõsített iratot is a TÜK-ben kell érkeztetni, majd a
minõsített iratot felbontás nélkül a címzetthez kell továbbítani.
(4) Tévedésbõl felbontott minõsített adatot tartalmazó
küldemény esetében a felbontás tényérõl az átvevõ két példányban jegyzõkönyvet készít, majd a küldeményt szabályszerûen lezárja, és azt a jegyzõkönyv egy példányával
együtt a címzetthez továbbítja.
(5) A beérkezett minõsített iratokat idõrendi sorrendben
a TÜK-nél vezetett érkeztetõkönyvben (6. számú melléklet) kell nyilvántartani és azokat az érkeztetõbélyegzõ lenyomatával (5. számú melléklet) kell ellátni.
(6) A TÜK minden hozzá beérkezõ iratot elõzetesen az
érkeztetõkönyvben –visszakereshetõség okán – nyilvántartásba vesz (dátum, küldõ, hivatkozási szám, példányszám feltüntetésével). Az érkeztetett küldemények közül a
minõsített iratok – minõsítés és jelölés szerint – iktatásra
kerülnek, a nem minõsített küldemények feldolgozásra a
nem titkos („nyílt”) ügykezelésnek kerülnek átadásra.
(7) A minõsített iratot a TÜK a minõsítési jelölésnek
megfelelõ iktatókartonon (7. számú melléklet) – alszámos
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rendszerben – iktatja. Az idegen minõsítésû és jelölésû
iratokat is nyilván kell tartani.
(8) A más szervtõl érkezett minõsített iratot a nyilvántartásba vételt követõen a TÜK haladéktalanul továbbítja a
címzettnek.
(9) A minisztérium szervezeti egységei között minõsített irat átadása csak a TÜK útján lehetséges.
(10) A minõsített iratot a TÜK-be az köteles visszaszolgáltatni, aki a minõsített iratot személyesen, illetve meghatalmazottja útján a TÜK-tõl átvette.
(11) Minõsített irat csak a címzettnek, illetve a minõsítõ
által megjelölt személynek adható át. A TÜK a minõsített
iratot kézbesítõíven [8. a) és 8. b) számú mellékletek], aláírás ellenében adja át a címzettnek. Az átadott minõsített
irattal a TÜK a címzett személyi kartonját (9. számú melléklet) megterheli. A minõsített irat TÜK-be történõ leadásakor a visszavételt az ügyintézõi nyilvántartó könyvben
(10. számú melléklet), a személyi kartonon és a kézbesítõíven dátummal, aláírással a TÜK-ügyintézõ igazolja.
(12) A TÜK-tõl kapott vagy a minisztériumban készített
minõsített iratot az ügyintézõ köteles a névre szóló ügyintézõi nyilvántartó könyvbe (10. számú melléklet) beírni,
az ügyintézõi nyilvántartó könyvet pontosan vezetni.
A minõsített irat szervezeti egységen belüli továbbadása és
visszavétele – kivéve a több, különálló épületekben elhelyezett szervezeti egységeket – ügyintézõi nyilvántartó
könyv alapján történik.
(13) Külföldi minõsítésû és jelölésû adatot tartalmazó
irat átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályokat az
R. III. fejezete tartalmazza.

Minõsített irat továbbítása, kézbesítése (expediálás)
19. §
(1) A minisztériumból minõsített iratot más (külsõ)
szervhez továbbítani – a TÜK útján – a minõsítõ írásbeli
rendelkezése alapján lehet.
(2) A TÜK minõsített iratot más (külsõ) szerv részére
kizárólag az Állami Futárszolgálattal vagy a minisztérium
saját kézbesítõjével (11. számú melléklet) továbbíthat. Minõsített iratot továbbítani az Állami Futárszolgálat igénybevételével kizárólag a szolgálat által rendszeresített
nyomtatvány kitöltése és felhasználása útján lehet.
(3) A titkosügy-kezelõ a kézbesítés tényét úgy köteles
dokumentálni, hogy abból a minõsített irat nyilvántartási
száma, példányszáma (csomag száma), terjedelme, az ügy
tárgya és az egyes példányok õrzési helye, valamint a továbbítás idõpontja, módja, a címzett neve megállapítható
legyen.
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(4) A futárjegyzék (futárösszefoglaló) és a minõsített
iratok kézbesítésére szolgáló kézbesítõkönyv nem selejtezhetõ.
(5) Minõsített iratot a minisztérium saját kézbesítõje kizárólag biztonságosan zárható eszközben szállíthat. A titkosügy-kezelõ a kézbesítõnek a kézbesítéshez rendszeresített bizonylattal adja át a minõsített iratot, és felhívja a figyelmét a szállítás fokozott biztonsági követelményeire.
A kézbesítõ a címzett szerinti átvételi igazolást a kézbesítést követõen haladéktalanul visszaadja a titkosügy-kezelõnek.
(6) Ha a továbbítás során a minõsített iratot elveszítették, akkor a továbbítással megbízott személy az elvesztés
tényérõl a TÜK-öt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Az
ügyben – a TÜK közremûködésével – a kézbesítésért felelõs személy köteles jegyzõkönyvet felvenni, amely tartalmazza a minõsített irat azonosító adatait, az elvesztés valószínûsíthetõ idõpontját, helyét és minden olyan lényeges
körülményt, ami a minõsített irat felkutatását elõsegítheti.
A miniszter feladata, hogy az államtitkot képezõ minõsített adat elvesztésérõl, illetéktelen személy által történõ
megismerésérõl haladéktalanul – és egyidejûleg – tájékoztassa a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs minisztert és a minõsítõt.
(7) Minõsített iratot postai úton nem lehet továbbítani.
(8) A minisztériumban keletkezett minõsített irat külföldre vitelét a minõsítésre jogosult engedélyezheti.
A Külügyminisztérium – írásbeli kérelemre – engedélyezi,
hogy a hivatalosan külföldre utazó minõsített iratot vigyen
magával, illetve minõsített iratot személyesen külföldi állomáshelyére vigyen, onnan behozzon, a diplomáciai futárszolgálatra vonatkozó szabályok betartásával. Alkalmi
futár indítását a minisztériumban a TÜK-felügyelõ által
aláírt átiratban kell kérni a Külügyminisztériumtól. Az alkalmi futármegbízatások – a vonatkozó szabályok betartásával – vehetõk igénybe. A diplomáciai futárpostaként továbbítandó minõsített iratokról a TÜK futár-összefoglalót
készít. A TÜK a továbbítandó minõsített iratokat a futár-összefoglalóval együtt, lepecsételve és becsomagolva
küldi meg a Külügyminisztériumnak. A minõsített iratot a
megfelelõ minõsítési jelöléssel ellátott zárt küldeményként kell továbbítani. A borítékon vagy a csomagon a
címzésen és a küldõ szerv megnevezésén kívül fel kell
tüntetni a minõsített irat nyilvántartási számát, minõsítési
jelölését, példány sorszámát.

A titokbirtokos szerv vezetõje feladat- és hatáskörének
gyakorlása
20. §
(1) A miniszter a titokvédelmi feladatai ellátását átruházhatja a titokvédelmi felügyelõre. Ez esetben a titokvé-
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delmi feladatok irányítása a TÜK-felügyelõ hatáskörébe
tartozik.
(2) A titkosügy-kezelõk szakmai munkájának irányítását a titokvédelmi felügyelõ, titokvédelmi felügyelõ kinevezése hiányában a minisztérium SZMSZ-ében kijelölt
vezetõ látja el.

A minõsített adat védelme
21. §
(1) Az állam- és szolgálati titok védelmére vonatkozó
elõírások megismerését és tudomásulvételét a minõsített
adat felett rendelkezési joggal bíró személy az aláírásával
ellátott – a TÜK által kérelemre rendelkezésére bocsátott –
vonatkozó nyilatkozattal igazolja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a minisztériumba újonnan belépõ köztisztviselõ a belépésének napjától számított 10 munkanapon belül köteles kiállítani és a
TÜK részére leadni. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a belépõ köztisztviselõ szervezeti egységénél foglalkoztatott és minõsített adatok kezelésével megbízott köztisztviselõnek (a továbbiakban: TÜK ügyintézõ) kell kérnie a TÜK-tõl. A nyilatkozat leadásáig az új belépõ minõsített iratot nem kaphat, illetve nem kezelhet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat a TÜK kezeli és õrzi. A minisztérium állományába tartozó köztisztviselõ nyilatkozatát a közszolgálati jogviszonya megszûnését követõen 5 évig kell megõrizni.
(4) A minõsített iratot olyan módon szükséges õrizni és
kezelni, hogy az mindenkor és minden körülmények között biztonságban legyen. Meg kell elõzni, hogy a minõsített irat tartalma bármilyen módon illetéktelen személy tudomására jusson.
(5) Államtitkot képezõ adat felhasználásával a minisztériumban tartott értekezleten, tanácskozáson a témára, a
helyre, az idõpontra, valamint a résztvevõk nevére, beosztására, az általuk képviselt szervre vonatkozó adatokat, továbbá a titok megõrzésére készített figyelmeztetést tartalmazó jelenléti ívet kell készíteni legalább egy példányban.
A jelenléti ívet aláírók személyazonosságát a rendezõ
szerv megbízottja ellenõrzi. Az aláírt jelenléti ívet az értekezleten felhasznált, valamint készült minõsített adathordozó mellett kell tárolni. Ilyen megbeszélés csak olyan helyiségben tartható, amely illetéktelen személyek részére a
titok megismerését kizárja.
(6) A számítástechnikai eszközökön feldolgozott minõsített adatok védelmérõl a számítástechnikai berendezés
kezelõje köteles gondoskodni, oly módon, hogy a tárolt
minõsített adatok csak kizárólag a berendezés (rendszer)
használója számára legyenek elérhetõk. Ennek érdekében
az ilyen adatokat az adatkezelõ köteles a napi munkavégzést követõen floppy/CD/DVD-lemezre kimenteni, és
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azokat a számítógépbõl törölni. A floppy/CD/DVD-lemez
megõrzésére, tárolására a Szabályzat iratokra vonatkozó
elõírásait kell megfelelõen alkalmazni.
(7) A TÜK-öt oly módon kell a minisztérium épületében
elhelyezni, hogy a helyiségek védelme és biztonsága a jogszabályban elõírt követelményeknek megfeleljen, a minõsített iratok kezelése és tárolása az egyéb tevékenységektõl
elkülönítetten történjék. A TÜK helyiségeket más szervezeti egységgel megosztani nem lehet.
(8) A TÜK személyi feltételeinek biztosításánál figyelembe kell venni az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos általános követelményeket, a minõsítési és betekintési jogosultságot, valamint a biztonságvédelmi elõírásokat. A TÜK tárgyi feltételeiképpen biztosítani kell azokat a biztonságtechnikai eszközöket (például: zárható lemezszekrények, zárható helyiségek, kulcsok és zárak kódszámainak õrzési rendje), amelyek a titokvédelmet szolgálják. A minõsített adathordozók tárolására, õrzésére a
szervezeti egységeknél lemezszekrényt kell rendszeresíteni, amelyek zárására, a személyi pecsétnyomóval történõ
lepecsételésére alkalmas eszköz (biztonsági lakat) használatára, a kulcsok, a másodkulcsok munkaidõn túli õrzésére
a Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.
(9) Államtitkot tartalmazó adathordozó õrzése kizárólag biztonságos (lehetõleg kombinációs) zárszerkezettel és
biztonsági lakattal védett páncélszekrényben történhet.

Minõsített iratok tárolása
22. §
(1) A minõsített iratok õrzése és irattározása, valamint
kezelése 3 évig a TÜK-ben, ezt követõen – a levéltári átadásig – az erre kijelölt és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõen kialakított TÜK-irattárban történik.
(2) Minõsített iratot csak páncél- vagy lemezszekrényben lehet tárolni. A minõsített iratok õrzésére használt
páncél-, illetve lemezszekrényekhez szekrényenként csak
két kulcs készíthetõ. Az egyik kulcs megõrzésérõl a szekrény – betekintésre jogosult – használója (TÜK ügyintézõ)
köteles gondoskodni. Távollétében ezt a feladatot a helyettesítésével megbízott, és betekintésre szintén jogosult személy köteles ellátni. A másik kulcsot a szekrényt használó
szervezeti egység – az átadás-átvétel tényének írásbeli
rögzítésével – lezárt borítékban, megõrzésre a Központi
Szolgáltatási Fõigazgatóság minisztérium épületében
munkát végzõ gondnokának köteles átadni, aki gondoskodik a másodkulcs kizárólag erre a célra rendszeresített páncélszekrényben történõ õrzésérõl. A másodkulcs felvétele
titkosügy-kezelõ, illetve a TÜK-felügyelõ vagy az általa
írásban felhatalmazott személy jelenlétében történhet. Ha
a szekrényt a másodkulcs felvétele érdekében a TÜK-ügyintézõ vagy helyettese távollétében szükséges kinyitni,
arról 2 példányban jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek
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1 példányát a szekrényben kell elhelyezni, 1 példányt pedig a TÜK-ben kell megõrizni.
(3) A minisztérium állami vezetõi, a kabinetfõnök, a titkárságok vezetõi és a fõosztályvezetõk a saját hatáskörükben kötelesek gondoskodni az irányításuk alá tartozó szervezeti egység(ek)nél a minõsített iratok biztonságos kezelésérõl és õrzésérõl.
(4) Minõsített iratot – még munkaidõben sem lehet –
õrizetlenül az irodákban hagyni. Minõsített irat munkaidõn túli megfelelõ tárolásáról, az irat biztonságos elzárásáról a minõsített iratot jogszerûen birtokló, az adott ügyet
intézõ köztisztviselõ köteles gondoskodni.
(5) Folyamatos ügyintézést nem igénylõ minõsített iratot a TÜK-nek haladéktalanul vissza kell szolgáltatni.
(6) A TÜK kulcsait a zárást követõen a TÜK e feladatot
munkaköre szerint ellátó vagy e feladattal írásban megbízott titkos ügykezelõje egy kulcsdobozban helyezi el,
amelyet lepecsétel és a minisztérium portaszolgálata részére átad. Az átadás-átvételrõl bizonylatot kell kiállítani.
A portaszolgálat a leadott kulcsdobozt köteles lemezszekrénybe elzárni. A kulcsdoboz – portaszolgálattól történõ –
felvételére titkos ügykezelõ vagy a TÜK felügyelõ által
írásban felhatalmazott személy jogosult.
(7) Bezárt TÜK-helyiség – rendkívüli esetben – csak a
TÜK-felügyelõ, illetve bármely titkosügy-kezelõ, ezek elérhetõségének hiányában a TÜK-felügyelõ által írásban
felhatalmazott személy jelenlétében nyitható ki.
(8) A minisztérium szervezeti egységeinél minõsített
iratot csak a vezetõ által e feladatra kijelölt ügyintézõ(k)
kezelhet(nek).

Biztonsági intézkedések a külföldi minõsítésû és jelölésû
adatok kezelésénél
23. §
A nemzetközi szerzõdés alapján átvett vagy nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján készült minõsített adatokkal
kapcsolatos egyéb biztonsági intézkedésekrõl külön belsõ
szabály (Biztonsági Szabályzat) rendelkezik. (R. 64. §)

Elektronikusinformáció-biztonsági eljárásrend
külföldi minõsítésû és jelölésû adatok kezelésénél
24. §
(1) Elektronikusinformáció-védelemre vonatkozó rendszer létesítését az illetékes biztonsági felügyelet útján engedélyezés céljából a Felügyeletnek kell megküldeni.
(NbfR. 12. §)
(2) Az illetékes biztonsági felügyelet a hatályos jogszabályok és az érvényes NATO-, NYEU-, illetve EU-szabá-
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lyok figyelembevételével határozza meg a tervezett rendszer mûködési követelményeit. (NbfR. 13–14. §)

Ellenõrzés
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tében a vizsgakövetelménynek a vonatkozó oktatás elsõ
meghirdetését követõ vizsga alkalmával kell eleget tenni.
Az eredményes vizsgáról a titkos ügykezelõ igazolást kap.
Az oktatás és a vizsga feltételeit a TÜK-felügyelõ, annak
hiányában a TÜK vezetõje a Felügyelettel együttmûködve
határozza meg.

25. §
(1) A miniszter az állam- és szolgálati titok védelmét a
minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kijelölt szervezeti egység vezetõje vagy a TÜK-felügyelõ
vagy az általa e feladatra írásban kijelölt személy útján ellenõrzi. Az ellenõrzés kiterjed a belföldi és a külföldi minõsítésû adat, mint titok védelmével kapcsolatos szabályok betartására is.
(2) A TÜK-ön kívül tárolt, ügyintézés alatt álló, a napi
munkavégzéshez folyamatosan szükséges minõsített iratokat a TÜK szükség szerint, de évenként legalább egyszer
ellenõrizni köteles.

Eljárás betekintési jog megszûnése esetén
27. §
(1) Azt a személyt, aki közszolgálati jogviszonyának
megszûnése, munkakörének megváltozása miatt vagy
egyéb okból kifolyólag minõsített iratot nem tarthat birtokában, a részére átadott minõsített iratokkal el kell számoltatni. Az elszámoltatás az egyes szervezeti egységek
TÜK-ügyintézõjének, vagy az erre a feladatra írásban kijelölt egyéb személynek és a TÜK-nek a feladata.

(3) A (2) bekezdés szerinti ellenõrzést az ügyben érintettek (vezetõ, ügyintézõ) részvételével és jelenlétében
kell lefolytatni. Ha az ügyintézõ az ellenõrzésnél nincs jelen, a minõsített irat tárolására szolgáló páncél-, illetve lemezszekrény az ügyintézõ közvetlen vezetõje és az ügyintézõvel azonos besorolású és betekintésre jogosult személy jelenlétében is kinyitható.

(2) A minisztériumból kilépõ dolgozóknál az illetékes
szervezeti egység TÜK-ügyintézõje és a TÜK igazolja a
minõsített iratokkal történt elszámolás megtörténtét.

(4) A (2) bekezdés szerinti ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet
kell felvenni. A jegyzõkönyvben szerepeltetni kell a megállapított hiányosságokat, az azok felszámolását segítõ javaslatokat, valamint az esetlegesen szükséges intézkedések határidejét.

27. §

(5) A TÜK évente – tárgyév december 31-ig – köteles
a minõsített iratokat valamennyi szervezeti egységtõl
visszavételezni és a titokbirtokosoknál ellenõrizni a minõsített iratok kezelésére, õrzésére vonatkozó elõírások betartását, érvényesülését.
(6) A TÜK-ellenõrzések tényét és idõpontját az ügyintézõi nyilvántartó könyvben (10. számú melléklet) rögzíteni
kell.
(7) Ha a TÜK az ellenõrzése során olyan mulasztást
vagy irathiányt állapít meg, amely intézkedést tesz szükségessé, arról a TÜK a titokvédelmi felügyelõt vagy a TÜK
vezetõjét haladéktalanul köteles tájékoztatni.

Titokvédelmi vizsga
26. §
A Ttv. 24. § (2) bekezdésében elõírt és a titkosügy-kezelõkre meghatározott titokvédelmi vizsgát a munkába állást
követõen 90 napon belül kell letenni. A jelen utasítás hatálybalépésének idõpontjában titkosügy-kezelést végzõ,
de titokvédelmi vizsgával nem rendelkezõ ügykezelõ ese-

Minõsített irat selejtezése

(1) A minõsített adatokat tartalmazó irattári anyagnak
azt a részét, amelynek minõsítése megszûnt, az abban foglalt adatok nem maradandó értékûek, és amelyre az ügyvitelben már nincs szükség, az irattári terv alapján selejtezési
eljárás alá kell vonni. A selejtezés rendszeresen, de legalább ötévenként egy alkalommal történik. A selejtezett
minõsített iratokat – a selejtezési jegyzõkönyv iktatószámára való hivatkozással – a TÜK-nyilvántartásból tételesen ki kell vezetni.
(2) A több példányban készült minõsített iratból az
1. számú példányt kell megõrizni. Minden további iratpéldányt meg kell õrizni, amely az ügyintézés során egyedivé
válik, olyan adattal egészülve ki, amely a többi példánytól
eltér (pl. vezetõi feljegyzés).
(3) A futárjegyzék és a minõsített iratok kézbesítésére
szolgáló kézbesítõkönyv nem selejtezhetõ.
(4) Minõsített irat selejtezésére az Iratkezelési Szabályzat vonatkozó elõírásait kell alkalmazni.
(5) A minõsített iratok felesleges példányait a TÜK folyamatosan megsemmisíti, amelynek megtörténtét dokumentálni köteles.
(6) A kiselejtezett és megsemmisített minõsített iratok
nyilvántartási segédleteit megsemmisíteni nem szabad,
azokat a TÜK köteles õrizni.
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Minõsített irat irattározása
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1. számú melléklet
a 16/2009. (III. 13.) KHEM utasításhoz

28. §
(1) Intézkedést már nem igénylõ minõsített iratot a
TÜK-irattárban kell irattározni.
(2) Azokat a külsõ minõsítõ által minõsített iratokat,
amelyek a további ügyintézéshez nem szükségesek – az illetékes ügyintézõ döntése alapján – a minõsítõnek vissza
kell küldeni.
(3) A minõsített irat irattárba helyezése a kiadmányozási joggal rendelkezõ személynek az iratra, illetve az elõadói ívre rávezetett rendelkezése alapján történik meg
(„a/a” megjelölés, keltezés és aláírás útján). Az irattárba
helyezett minõsített irattal együtt kell irattározni az egyúttal elintézett iratokat is, valamint az egyéb iratkapcsolatokat, minõsítésükre való tekintet nélkül.
(4) A minõsített iratot a TÜK-irattárban úgy kell elhelyezni, hogy az – az irattári tervnek megfelelõ – évjáratonként és témakörbontásban megtalálható legyen.
(5) A TÜK helyiségét és a hozzá tartozó irattárat úgy
kell kialakítani, hogy a minõsített iratok õrzése az illetéktelen megismerést kizárja, tárolásuk az egyéb tevékenységtõl elkülönítetten történjen. A helyiséget a fokozott védelemhez szükséges technikai, elektronikai eszközökkel
(vasrács, riasztó berendezés, tûzjelzõ stb.) kell felszerelni.

Záró rendelkezések
29. §
A minisztériumban foglalkoztatottak munkavégzésük
és minõsített adatok kezelése során kötelesek a Ttv., a
Ttvr., az Nbtv., az R., az NbfR. és a jelen utasítás szerint eljárni. A minisztérium állami vezetõi és a kabinetfõnök, továbbá a minisztérium vezetõi megbízással rendelkezõ
köztisztviselõi, a titokvédelmi felügyelõ és a biztonsági
megbízott saját hatáskörükben kötelesek gondoskodni a
minõsített adat védelmét biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtésérõl, a vonatkozó elõírások betartásáról.

30. §
Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Jelen utasítás hatálybalépésének napjától a minisztérium
tekintetében a minõsített adatok minisztériumi kezelésének rendjérõl szóló 36/2003. GKM szabályzat nem alkalmazandó.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Külföldi minõsítések és jelölések
állam- és szolgálati titok esetében
I. Külföldi minõsítések és jelölések államtitok esetében
a) NATO-minõsítés esetében a „COSMIC TOP SECRET” – „KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS”;
b) a Nyugat-európai Unió esetében a „FOCAL TOP
SECRET” – „KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS”;
c) az Európai Tanács esetében „TRES SECRET UE/EU
TOP SECRET” – „EU SZIGORÚAN TITKOS”;
d) az Európai Bizottság esetében az „EU TOP SECRET” – „EU SZIGORÚAN TITKOS”;
e) az Európai Atomenergia Közösség esetében az
„EURA-TOP SECRET” – „EURATOM SZIGORÚAN
TITKOS” megjelölésû adatok
II. Külföldi minõsítések és jelölések szolgálati titok esetében
1. A NATO esetében alkalmazott minõsítés és jelölés,
illetve annak magyar megfelelõi:
a) „NATO SECRET” – „NATO TITKOS”;
b) „NATO CONFIDENTIAL” – „NATO BIZALMAS”;
c) „NATO RESTRICTED” – „NATO KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”;
2. a Nyugat-európai Unió esetében alkalmazott minõsítés és jelölés, illetve annak magyar megfelelõi:
a) „WEU SECRET” – „NYEU TITKOS”;
b) „WEU CONFIDENTIAL” – „NYEU BIZALMAS”;
c) „WEU RESTRICTED” – „NYEU KORLÁTOZOTT
TERJESZTÉSÛ”;
3. az Európai Tanács esetében alkalmazott minõsítés és
jelölés, illetve annak magyar megfelelõi:
a) „SECRET UE” – „EU TITKOS”;
b) „CONFIDENTIEL UE” – „EU BIZALMAS”;
c) „RESTREINT UE” – „EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”;
4. az Európai Bizottság esetében alkalmazott minõsítés
és jelölés, illetve annak magyar megfelelõi:
a) „EU SECRET” – „EU TITKOS”,
b) „EU CONFIDENTIAL” – „EU BIZALMAS”,
c) „EU RESTRICTED” – „EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”;
5. az Európai Atomenergia Közösség esetében alkalmazott minõsítés és jelölés, illetve annak magyar megfelelõi:
a) „EURA-SECRET” – „EURATOM TITKOS”,
b) „EURA-CONFIDENTIAL” – „EURATOM BIZALMAS”,
c ) „EURA-RESTRICTED” – „EURATOM
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”.
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2. a) számú függelék

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Ikt. sz.: ……….
Az alábbiakban megjelölt adatot a minõsítési javaslatban
foglaltak szerint minõsítem:
……………………………………
(a minõsítõ aláírása)

Minõsítési javaslat
államtitkot tartalmazó minisztériumi adat minõsítésére

(1) A minõsített adatot tartalmazó irat iktatószáma, tárgya
(2) az ügyirat tárgya szerint a minõsítés alapjául szolgáló államtitokkör – az 1995. évi LXV. törvény 1. sz. mellékletének államtitokköri jegyzéke alapján – pontos megjelölése és a minõsítés érvényességi idejének meghatározása
(3) rendelkezés a különleges kezelésrõl
(4) a minõsítési javaslat indoklása, azon tények és körülmények felsorolásával, amelyek az ügyirat minõsítését szükségessé teszik.

Budapest, 200………………………

………………………………………………
a minõsítési javaslat készítõjének
aláírása
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2. b) számú függelék

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Ikt. sz.: ……….
Az alábbiakban megjelölt adatot a minõsítési javaslatban
foglaltak szerint minõsítem:
……………………………………
a minõsítõ aláírása

Minõsítési javaslat
szolgálati titkot1 tartalmazó minisztériumi adat minõsítésére
(Titkos!, Bizalmas!, Korlátozott terjesztésû!)

(1) A minõsített adatot tartalmazó irat iktatószáma, tárgya
(2) az ügyirat tárgya szerint a minõsítés alapjául megjelölt szolgálati titokkörre – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szolgálati (Titkos!)titokkörérõl kiadott közleményének megfelelõen, továbbá Ttv. 2. sz. mellékletében a „Bizalmas!” és a „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölések alkalmazásához kiadott irányadó szempontok szerint – történõ pontos hivatkozás megjelölése, és a minõsítés érvényességi idejének meghatározása
(3) rendelkezés a különleges kezelésrõl
(4) a minõsítési javaslat indoklása, azon tények és körülmények felsorolásával, amelyek az ügyirat minõsítését szükségessé teszik.

Budapest, 200…………………………

………………………………………………
a minõsítési javaslat készítõjének
aláírása

1

A szolgálati titokkör minõsítési jelölése aláhúzandó!
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3. a) számú függelék

(nemzeti államtitkot és szolgálati titkot tartalmazó minõsített iratra)
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
……… sz. pld.
Szám:
BETEKINTÉSI ENGEDÉLY1
(engedély a titokvédelmi hatáskör ellátására)
Név: …………………………………………………… Beosztás: …………………………………………………………
Szül. hely: ……………………………………………. Szül. hely: ………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………… Lakcíme: …………………………………………………………..
részére az SZMSZ szerinti ………………………………… Fõosztály/v. szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok el látása érdekében az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti engedélyt meg adom
– a munkakör ellátásához szükséges
– meghatározott idõszakra: ……… év ………………… hó …… napjától
……… év ………………… hó …… napjától
– speciális ………………………………………………………………………….megbízásának hatálya alá tartozó
– eseti szakértésre vonatkozó
– konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményez). ………………………………….………………………...….
minõsített adatok körére.
Az engedély alapján a betekintésre jogosult a minõsített adat vonatkozásában a Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott ren delkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult.
Eszerint a fent meghatározott adatkörben
a) a minõsített adatba betekinthet,
b) minõsített adatot birtokában tarthat,
c) más által minõsített adat alapján további minõsített adatot készíthet és azon az eredeti minõsítést feltüntetheti
(a minõsítést megismételheti),
d) minõsített adatot másolhat, sokszorosíthat (ha a „Nem másolható” különleges kezelési jelzés nem szerepel az iraton),
e) minõsített adatba betekintést más számára is engedélyezhet,
f) minõsített adatot feldolgozhat és felhasználhat.
Budapest, 200……………………
………………………………………………
szerv (minõsítési jogú) vezetõjének aláírása

1. számú példányt átvettem:
……………………………………………
a betekintésre jogosult aláírása
Készült:
2 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja:
1. sz. példány A betekintésre jogosult
2. sz. példány TÜK-irattár

1

A betekintési engedély a visszavonásig érvényes és nem selejtezhetõ.
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4. számú függelék

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
Megrendelõ: (titkárság, fõosztály, osztály)

Sokszorosító (Akadémia u. 3.) ........................................................................................................................................

Érkezett: ………………………………………………… Telefonszám: ………………………………
Határidõ: ……………………………………………… Szoabaszám: ………………………………

Megrendelem a mellékelt anyag sokszorosítását, a sokszorosítási szabályok értelmében:
Tárgy ..............................................................................................................................................................................
Iktatószám: ……………………………………………… Oldalszám: ………………………………
Példányszám: …………………………………………… Minõsítés jelölése: ………………………
A sokszorosítási eljárás módja és technológiája:
Nyilvántartási szám

anyaga
másolópapír

kivitele
kartonpapír

igen

egyoldalas

karton
borítólap

tûrés
nem

kétoldalas

igen
nem

Egyéb megjegyzések: .....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Budapest, 200……………………………

…………………………………………
a megrendelõ aláírása

P. H.
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5. számú függelék

TÜK-érkeztetõbélyegzõ és a belsõ keletkezésû minõsített iratok fejbélyegzõ-lenyomata

1.

2.
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZIGORÚAN TITKOS!

TITKOS!

Érk.: ………………………………………

Érk.: ………………………………………

Ikt. sz.: ………/………/………

Ikt. sz.: ………/………/………

Terjedelem: ………………………………

Terjedelem: ………………………………

3.

4.
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

BIZALMAS!

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ!

Érk.: ………………………………………

Érk.: ………………………………………

Ikt. sz.: ………/………/………

Ikt. sz.: ………/………/………

Terjedelem: ………………………………

Terjedelem: ………………………………

5.
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
Titkos ügykezelés!
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
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6. számú függelék

Érkeztetõkönyv

Sorszám

Dátum

Küldõ szerv

Érkezõszám

Címzett

Átvette

Iktatószám

A témakör
száma: ……………………………………
megnevezése: …………………………………………………………………
Iktatószám
Alszám
Érkezett

Sorszám

A küldõ
neve

Államtitok!

A bérkezett irat
száma

tárgya

Példányszáma

Továbbítva (válasz)
Lapszáma

2860

7. a) számú függelék
Iktatókarton

Hó,
nap

A címzett neve

Példányszám

Lapszám

Selejtezés
után
megmaradt
példányszám

Alap

Alap

Alap

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Alap

Alap

2009/10. szám

Alap

A témakör
száma: ……………………………………
megnevezése: …………………………………………………………………
Iktatószám
Alszám
Érkezett

Sorszám

A küldõ
neve

Szolgálati titok!

A bérkezett irat
száma

tárgya

Példányszáma

Továbbítva (válasz)
Lapszáma

Hó,
nap

A címzett neve

Példányszám

Lapszám

2009/10. szám

7. b) számú függelék
Iktatókarton

Selejtezés
után
megmaradt
példányszám

Alap

Alap

Alap
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Alap

Alap

Alap
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8. a) számú függelék

Kézbesítõív
Szigorúan titkos!
…………… év
A kiadott irat
Hó,
nap

TÜK-száma

Példányszáma

Kiadva
Terjedelem

Név

Visszavét
Aláírás

Hó,
nap

Megjegyzés
Aláírás
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8. b) számú függelék

Kézbesítõív
Szolgálati titok!
…………… év
A kiadott irat
Hó,
nap

TÜK-száma

Példányszáma

Kiadva
Terjedelem

Név

Visszavét
Aláírás

Hó,
nap

Megjegyzés
Aláírás
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9. számú függelék

Személyi nyilvántartó karton
Név: ……………………………………………………
A kiadott irat
Hó,
nap

TÜK-száma

Példányszáma

Visszavétel
Megjegyzés
Terjedelme

Dátum

Aláírás
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10. számú függelék

Fõosztályi/ügyintézõi nyilvántartó könyv
Az irat
Sorszám

Hó,
nap

ikt. száma

Kiadva oszt. belül
tárgy

Példányszám

hó,
nap

név

Vissza TÜK-nek
aláírás

hó,
nap

aláírás
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11. számú függelék

Futárjegyzék, futárkód és TÜK-bélyegzõ lenyomata

Futárjegyzék B–2
763475

……………………………………-tól/-tõl
feladó

Sorszám

Küldemény
nyilvántartási száma

Û

……………………………………………………-nak/-nek
futárjegyzék címzettje

Min.
jel

Küldemény címzettje

A futár átvette: 20…… év ……………… hó …… nap …… óra …… perc
A levélrendezõ átvette: 20…… év ……………… hó …… nap …… óra …… perc

………………………………
feladó
P. H.

………………………………
futár
P. H.

………………………………
levélrendezõ
P. H.
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12. számú függelék

Államtitok!/Szigorúan titkos!/MK/HU1, vagy
Szolgálati titok/Titkos!/MK/HU vagy
Szolgálati titok!/Bizalmas!/MK/HU, vagy
Szolgálati titok!/Korlátozott terjesztésû/MK/HU

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
Nyilv. szám: ……………/ (év)

Minõsítés érvényességi ideje: (év), (hó), (nap)
Minõsítette: (név), (beosztás)
Példány sorszáma: ………………
Kapják: ………… sz. eredeti pld.
………… sz. eredeti pld.
………… sz. más. pld.
vagy: ………-……… sz. más. pld.
vagy: elosztó szerint
Melléklet: (példányszáma, nyilvántartási száma,
lapjainak száma, minõsítése)
Az irat tárgya:

(Szöveg)

(kiadmányozó aláírása)

(Záradék)
Készült: ………… eredeti és
………… másolat példányban
Egy példány: …… lap
Készítette: (név), (telefonszám)
Gépelte: (név)
Különleges kezelési utasítás (szükség szerint) 2
Irattári kezelési jelzés: (irattári tételszám)
Államtitok!/Szigorúan titkos!3
Szolgálati titok!/Titkos!/Bizalmas!/Korlátozott terjesztésû!

1

A minõsítési jelölés után az „MK/HU” országjelet is fel kell tüntetni.
Saját kezû felbontásra!, Más szervnek nem adható át!, Nem másolható!, Kivonat nem készíthetõ!, Elolvasás után visszaküldendõ!, Zárt borítékban tárolandó!, egyéb szükséges utasítás. Különösen fontos! (az 1993. évi LIX. tv. mellékletében szereplõ adatfajták esetében)
3
A továbbiakban a minõsítést minden lap tetején és alján meg kell ismételni!
2
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A közlekedési hírközlési és energiaügyi miniszter
17/2009. (III. 13.) KHEM
utasítása
a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a fejezetet irányító szerv által elõírt befizetési kötelezettségekrõl
1. §
(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2008. december 31-én hatályos 92. § (3) bekezdése alapján* a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: KHEM) irányítása alá tartozó Nemzeti Közlekedési Hatóság (ÁHT: 275378) részére a következõ befizetési kötelezettséget írom elõ:
2009. március 31-ig 120 000,0 ezer forintot,
2009. április 30-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. május 31-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. június 30-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. július 31-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. augusztus 31-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. szeptember 30-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. október 31-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. november 30-ig 20 000,0 ezer forintot,
2009. december 20-ig 7000,0 ezer forintot
mindösszesen: 287 000,0 ezer forintot.
(2) A Nemzeti Közlekedési Hatóság a részére az (1) bekezdésben megállapított befizetéseket az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésû elõirányzatra (ÁHT: 280845) a 10032000-00290737-50000005 számú KHEM fejezeti kezelésû célelõirányzat-felhasználási keretszámlára (Kiadási KTK 172, bevételi KTK 332) köteles befizetni.
(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóság az (1) és (2) bekezdésnek megfelelõ befizetésrõl a Magyar Államkincstár által
részére megküldött visszaigazolás másolatát a visszaigazolás kézhezvételét követõ 5 napon belül köteles megküldeni a KHEM Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztálya részére. A Nemzeti Közlekedési Hatóság az átutalási bizonylat „Megjegyzés” rovatában a következõk szerint köteles feltüntetni a teljesített befizetés jogcímét: „Befizetési kötelezettség a KHEM elõírása szerint.”
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott befizetések a KHEM fejezetnél 2009. év közben jelentkezõ olyan szakmai feladatok ellátásának fedezetéül szolgálnak, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor.

2. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a KHEM és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében hatályát veszti a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények részére a gazdasági és közlekedési miniszter által elõírt befizetési kötelezettségekrõl szóló 1/2008. (II. 11.) GKM utasítás.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

* Figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
18/2009. (III. 13.) KHEM
utasítása
a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény által elõírt
befizetési kötelezettségekrõl
1. §
(1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a
Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(a továbbiakban: KHEM) irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek az alábbi ütemezésben kötelesek a központi költségvetésbe történõ befizetéseiket teljesíteni a
10032000-00290737-60000006 számú KHEM fejezeti
befizetési számlára (Kiadási KTK 132, bevételi KTK
620)
a) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (ÁHT:
038764) 2009. április 20-ig 100 000,0 ezer forintot, 2009.
július 20-ig 200 000,0 ezer forintot, 2009. október 20-ig
64 100,0 ezer forintot, mindösszesen: 364 100,0 ezer forintot,
b) a Nemzeti Közlekedési Hatóság (ÁHT: 275378)
2009. április 20-ig 900 000,0 ezer forintot, 2009. július 20-ig 2 100 000,0 ezer forintot, 2009. október 20-ig
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2 100 000,0 ezer forintot, 2009. december 10-ig 2 586 800,0
ezer forintot, mindösszesen: 7 686 800,0 ezer forintot,
c) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(ÁHT: 036177) 2009. április 20-ig 55 100,0 ezer forintot, 2009. július 20-ig 55 100,0 ezer forintot, 2009. október 20-ig 55 100,0 ezer forintot, 2009. december 10-ig
55 100,0 ezer forintot, mindösszesen: 220 400,0 ezer forintot.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az
(1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen teljesített befizetésrõl a Magyar Államkincstár által részére megküldött visszaigazolás másolatát a visszaigazolás kézhezvételét követõ 5 napon belül köteles megküldeni a
KHEM Társasági és Intézmény-felügyeleti Fõosztálya
részére. Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv
az átutalási bizonylat „Megjegyzés” rovatában a következõk szerint köteles feltüntetni a teljesített befizetés jogcímét: „Befizetési kötelezettség a 2009. évi költségvetésrõl szóló 2008. évi CII. törvény elõírása szerint.”

2. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
19/2009. (III. 13.) KHEM
utasítása
a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztériumnál végzett
lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokról
A lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Ltv.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) végzett
lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokat az alábbiak
szerint állapítom meg.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A jelen utasítás rendelkezéseit a minisztérium közhatalmi döntéseinek tartalmát befolyásolni szándékozó
lobbitevékenység kezelésével kapcsolatos minisztériumi
eljárásra kell alkalmazni.
(2) A jelen utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki a Ltv.
1. §-ának (3) bekezdése szerinti érdekegyeztetési mechanizmusokra, valamint a minisztérium nem közhatalmi
döntéseire (pl. kinevezések, pályázatok elbírálása).
(3) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a minisztérium állami vezetõire, valamint a minisztérium valamennyi köztisztviselõjére.
(4) A jelen utasításban alkalmazott fogalmak tekintetében a Ltv. 5. §-ában meghatározott értelmezõ rendelkezések az irányadóak.
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kezés tényérõl, az azzal kapcsolatban megállapított valamennyi körülményrõl, tájékoztatást ad a lobbitevékenységgel érintett közhatalmi döntés jelenlegi állásáról, és javaslatot tesz a tárgyaló minisztériumi vezetõ személyére
vonatkozóan.
(3) A Jogi Fõosztály részére minden esetben, elektronikus formában, jelezni kell azt is, ha nyilvántartásba nem
vett lobbista kezdeményez vagy kísérel meg lobbitevékenységet.
(4) Amennyiben a lobbitevékenységre irányuló szóbeli
megkeresést közvetlenül a minisztérium valamely állami
vezetõje vagy a kabinetfõnök kapja, úgy a (2)–(3) bekezdések szerinti feladatokat a titkárságok vezetõi vagy az általuk megbízott köztisztviselõk kötelesek ellátni.
(5) A Jogi Fõosztály – a kabinetfõnökön keresztül – értesíti a lobbistát, hogy az adott témában kivel és milyen
idõpontban tárgyalhat.

Írásbeli anyag megküldése
3. §
A minisztériumba érkezõ – lobbitevékenységre utaló –
beadványokat a Jogi Fõosztályhoz kell továbbítani. A Jogi
Fõosztály az érintett szakterület véleményének bekérése,
valamint az Ltv. 6., 10–11., és 22–24. §-aiban foglaltak
vizsgálatát követõen javaslatot tesz a kabinetfõnöknek a
kapcsolat felvételére kijelölt minisztériumi vezetõ személyére.

Tárgyalás
4. §

A lobbitevékenységgel kapcsolatos eljárás
Szóbeli megkeresés
2. §
(1) A köztisztviselõ köteles fõosztályvezetõjét haladéktalanul tájékoztatni a nála lobbitevékenység céljából szóban bejelentkezõ személyrõl, valamint az általa megjelölt
témáról.
(2) A fõosztályvezetõ – vagy az általa megbízott köztisztviselõ – a Központi Igazságügyi Hivatal honlapjáról
tájékozódik arról, hogy a bejelentkezett szerepel-e a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek (a továbbiakban együttesen: lobbista) nyilvántartásában, valamint vizsgálja, hogy
az Ltv. 10–11. és 22–24. §-aiban foglalt kizáró körülmények nem állnak-e fenn. Ezt követõen, elektronikus formában, feljegyzést készít a Jogi Fõosztály részére a bejelent-

(1) A lobbista kezdeményezésére, a kapcsolatfelvételre
kijelölt minisztériumi vezetõnek, az általa meghatározott
idõkeretben – lehetõség szerint – biztosítania kell, hogy a
lobbista legalább egy alkalommal személyesen is kifejthesse álláspontját, amennyiben érdemi javaslatait írásban eljuttatta a döntés elõkészítõjéhez. A tárgyalás elõre
egyeztetett idõpontjában a lobbista részére a minisztérium
helyiségeibe való bejutást – igazolványának felmutatásával – biztosítani kell a be- és kiléptetés rendjére vonatkozó
elõírásoknak megfelelõen.
(2) Az Ltv. hatálya alá tartozó ügyekben biztosítani kell
az egyenlõ esélyeket, és az adott témában minden lobbista
részére a személyes meghallgatás lehetõségét.
(3) A tárgyalás megkezdése elõtt vizsgálnia kell, hogy a
lobbista megfelel-e az Ltv. 6. §-ában foglaltaknak, illetve
személye vagy tevékenysége nem ütközik-e az Ltv. 10–11.
és 22–24. §-aiban foglaltakba.
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(4) A minisztériumi tárgyaló félnek a személyes tárgyalásról elektronikus dokumentum formájában emlékeztetõt
kell készítenie, rögzítve:
– a tárgyalás helyét, idõpontját és idõtartamát,
– lobbista ismert adatait és megbízójának adatait,
– a tárgyaláson részt vevõ minisztériumi köztisztviselõk nevét és beosztását,
– a lobbitevékenységgel érintett jogszabálytervezet
megjelölését,
– a tárgyaláson elhangzott javaslatokat: elfogadott és
nem elfogadott bontásban,
– véleményt, javaslatot az esetleges további egyeztetésre vonatkozóan, továbbá
– a lobbista Ltv.-t sértõ magatartását, annak elõfordulása esetén.
(5) Az emlékeztetõt a tárgyalás napjától számított három napon belül – a lobbista Ltv. rendelkezéseit sértõ magatartása esetén haladéktalanul – meg kell küldeni a Jogi
Fõosztálynak.
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(2) Az Ltv. 30. §-ának (4) bekezdése alapján a Jogi Fõosztály – a kabinetfõnökön keresztül – negyedévente tájékoztatja a Központi Igazságügyi Hivatalt arról, hogy
– mely döntésekkel kapcsolatban, mely lobbisták folytattak a minisztériumnál lobbitevékenységet, és ennek során mely eszközöket vették igénybe, valamint
– nyilvántartásba nem vett személy kezdeményezett
vagy kísérelt meg lobbitevékenységet a minisztérium irányába.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatóban szereplõ adatok – a tájékoztató közzétételét megelõzõen is – közérdekbõl nyilvánosak.
(4) A Jogi Fõosztály a kabinetfõnökön keresztül – az
Ltv. 16. § (1) bekezdésének megfelelõen – haladéktalanul
tájékoztatja a Központi Igazságügyi Hivatalt, amennyiben a lobbista az Ltv.-ben foglaltakat eljárása során megsértette.

Szankciók
Tanácskozáson való részvétel,
szakmai háttéranyagok készítése
5. §
(1) A lobbitevékenység céljával összefüggõ tárgykörben tartott szakmai tanácskozásokra meghívott minisztériumi képviselõ nem fogadhatja el a részvétellel összefüggõ
költségek megtérítését a lobbistától.
(2) A lobbista a minisztérium részére szakmai háttéranyagokat, tudományos kiadványokat, hatástanulmányokat küldhet, illetve a minisztérium rendelkezésére bocsáthatja saját kutatásainak, elemzéseinek eredményét.

7. §
Azzal a minisztériumi köztisztviselõvel (vezetõvel)
szemben, aki az Ltv. 24. §-ában foglalt tilalom ellenére a
lobbistától bármilyen elõnyt elfogad, vagy a jelen szabályzatban írtakat nem tartja be, fegyelmi eljárás kezdeményezhetõ.

Záró rendelkezések
8. §
Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Nyilvántartás, tájékoztatás
6. §
(1) A Jogi Fõosztály nyilvántartást vezet az írásbeli és a
szóbeli lobbitevékenységrõl.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Tájékoztató
A pénzügyminiszter tájékoztatója
A pénzügyminiszter
2/2009. (III. 13.) PM
tájékoztatója
a Fõvárosi Gázmûvek Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat
terhelõ illeték utólagos elszámolással történõ
megfizetésének engedélyezésérõl
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
74. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Fõvárosi Gázmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak (székhely: 1081 Budapest, Köztársaság tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-042416, adószám: 10897830-2-44)
az általános szabályoktól eltérõ illetékfizetési módot engedélyeztem, melynek alapján a gazdálkodószervezet a tevékenységi körébe tartozó bármely követelés megfizetése
iránt 2009. április 1. napjától kezdeményezett bírósági eljárás illetékét illetékbélyeg helyett, utólagos elszámolással
az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára pénzzel fizetheti meg. Az
engedély határozott idejû, 1 évre – vagyis 2010. március
31-ig – szól.

Az engedély magánszemély és gazdálkodószervezet
(Pp. 396. §) mint adós ellen indított bírósági eljárás illetékére egyaránt kiterjed.
A gazdálkodószervezet az utólagos elszámolás körébe
tartozó ügyekben – vagyis, amelyekben a bírósági eljárási
illeték a 10 000 forintot nem haladja meg – mentesül az eljárás kezdeményezésekor a bírósági eljárási illeték megfizetése alól és azt utólagos elszámolás alapján az engedély
lejártát követõ hónap 15. napjáig az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési
számlájára fizeti meg. Ugyanakkor valamennyi ilyen eljárást kezdeményezõ iraton az e célra rendszeresített
gumibélyegzõvel a következõ szöveget tünteti fel:
„A bírósági (nemperes és peres) eljárást terhelõ ....... Ft
bírósági eljárási illeték megfizetésére az adópolitikáért felelõs miniszter 2159/4/2009. számú engedélye alapján utólagos elszámolással kerül sor.”

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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V. Személyügyi hírek
A Miniszterelnöki Hivatal
személyügyi hírei
Közszolgálati jogviszony létesítése

Az infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a
Miniszterelnöki Hivatal államtitkára
Bede Hajnalkának az Infokommunikációért és E-közigazgatásért Felelõs Szakállamtitkárság E-közigazgatási
Fõosztály, Stratégiai és Nemzetközi Osztályán szakmai
tanácsadói címet adományozott.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Domokos Tamás Pétert a Miniszteri Kabineten köztisztviselõnek kinevezte.
Közszolgálati jogviszony megszüntetése
Az igazgatási szakállamtitkár
dr. Németh Adriennt a Központi Munkaügyi Állományba,
dr. Kakuszi Istvánt az igazgatási szakállamtitkár titkárságán,
Tóth Pétert az igazgatási szakállamtitkár titkársága
Igazgatási Monitoring Osztályán
dr. Payrits Mártont az igazgatási szakállamtitkár titkárságán
köztisztviselõnek kinevezte.
Az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelõs
szakállamtitkár

Köztisztviselõi jogviszonya megszûnt
közös megegyezéssel
Kelemen Csabának, az Infokommunikációért és E-közigazgatásért Felelõs Szakállamtitkárság Infokommunikációs Fõosztály, Programmenedzsment Osztály,
Lávig Andrea Katalinnak, a Miniszteri Kabinet,
dr. Nagy Gabriellának az Ellenõrzési Fõosztály
köztisztviselõjének,
felmentéssel
Gondi Sándornénak, a Központi Munkaügyi Állományba tartozó köztisztviselõnek.

Kovács Bernadettet az Infokommunikációért és E-közigazgatásért Felelõs Szakállamtitkárság Infokommunikációs Fõosztály Programmenedzsment Osztályán köztisztviselõnek kinevezte.
A kül- és biztonságpolitikáért felelõs szakállamtitkár

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Kondér Ferencnét a Kül- és Biztonságpolitikáért Felelõs Szakállamtitkárság Kül- és Biztonságpolitikai Fõosztály Politikai Osztályán köztisztviselõnek kinevezte.

Baja Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
közterület-felügyelet intézményvezetõi álláshelye
betöltésére

Címadományozás
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Gyurcsok Anitának az Igazgatási Szakállamtitkárság
Költségvetési Fõosztály Gazdálkodási Osztályán,
Márton Ágnesnek az Igazgatási Szakállamtitkárság
Költségvetési Fõosztály Gazdálkodási Osztályán,
Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriellának az Igazgatási Szakállamtitkárság Személyügyi, Jogi Képviseleti
és Biztonsági Fõosztály Jogi Képviseleti Osztályán
szakmai fõtanácsadói címet adományozott.

A feladatkör meghatározása: a közterület jogszerû használatának ellenõrzése, valamint annak rendjét megbontó
jogsértések hatékony megelõzése, megakadályozása,
szankcionálása az önkormányzati vagyon, a közterület
rendjének és tisztaságának védelme.
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet).
Képesítési feltételek:
– fõiskolai szintû rendvédelmi felsõoktatásban szerzett
szaknyomozó vagy szervezõ szakképzettség, vagy
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– egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási
intézményben szerzett határrendészeti és védelmi vezetõi,
illetve azzal egyenértékû szakképzettség, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és Rendõrtiszti Fõiskolán szerzett szakképesítés, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közterület-felügyelõi vizsga,
– igazgatási vagy rendészeti szerveknél eltöltött legalább 2 év szakmai gyakorlat.
A képességi, illetve alkalmassági vizsga lefolytatására a
közterület-felügyelõk egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeirõl szóló 78/1999. (XII. 29.)
EüM–BM együttes rendelet vonatkozó szabályai kerülnek
alkalmazásra.
A benyújtott pályázathoz csatolni kell:
– a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– részletes szakmai programot;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a munkakör ellátásával kapcsolatos koncepciót;
– nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevõk megismerhetik a pályázatot;
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elbírálásakor (kinevezéskor) a képviselõ-testület
ülésén a nyilvános tárgyalásába beleegyezik-e vagy zárt
ülés tartását kéri;
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Ktv. szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek kinevezése esetén eleget tesz.
Az intézményvezetõ a Ktv. szerinti fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású köztisztviselõ.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szerint.
Az állás 2009. május 1-jétõl betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötése mellett.
A pályázat beérkezésének határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatról Baja Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártát követõ elsõ ülésén dönt.
A pályázatokat Baja város polgármesterének címezve,
6500 Baja, Szentháromság tér 1. címre kell eljuttatni.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Baja város polgármesteri hivatalának jegyzõi irodáján munkaidõben, a
(79) 527-120-as telefonszámon, Müller Zsuzsanna humánszervezõ ügyintézõnél lehet.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyosztályvezetõ munkakör
betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.
Az ellátandó feladatok:
– a Gazdálkodási Ügyosztályhoz tartozó pénzügyi,
adóügyi, lakásügyi és vagyongazdálkodási irodák tevékenységének koordinálása, ellenõrzése,
– az önkormányzat vagyoni, pénzügyi, gazdálkodási,
adóügyi igazgatási feladatainak irányítása,
– az önkormányzat érdekeltségébe tartozó gazdasági
társaságokkal kapcsolatos feladatok koordinálása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség és/vagy jogász végzettség,
– legalább 1 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tétele.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– önkormányzati gazdálkodásban eltöltött szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;
– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– a gazdálkodási ügyosztály-vezetõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat elbírálását követõen azonnal.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilágosítást dr. Iván Roland ad a 459-2294-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegyzõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a polgármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.
KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
gyermekvédelmi irodavezetõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.
Az ellátandó feladatok:
A gyermekvédelmi iroda irányítása, vezetése.
A gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok jegyzõi hatáskörben való ellátásának biztosítása az 1997. évi XXXI.
tv.-ben foglaltaknak megfelelõen.
Az önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:
– javaslattétel, elõterjesztések készítése a képviselõtestület és annak állandó bizottságai számára,
– a feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek/tervezetek, módosítások, elõkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
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Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász, vagy egyetemi/fõiskolai szintû szakirányú szakképzettség,
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 5 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tétele.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási területen eltöltött szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;
– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– a gyermekvédelmi irodavezetõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilágosítást dr. Balla Katalin ad a 459-2277-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegyzõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a polgármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.
KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi irodavezetõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.
Az ellátandó feladatok:
Az önkormányzat pénzügyi igazgatási feladatainak irányítása. A költségvetési beszámolók szabályszerûségének, analitikák vezetésének, zárásának, és a pénzügyi irodán végzett egyéb feladatok ellenõrzése.
Költségvetési koncepció, átmeneti és éves költségvetésrõl szóló rendelettervezet (módosítások), valamint a költségvetési beszámoló, zárszámadás elkészítése. A költségvetési és végrehajtási rendelet végrehajtásának biztosítása.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a 459-2156-os telefonszámon kérhetõ.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegyzõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a polgármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.
KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.

Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 5 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tétele.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– önkormányzati gazdálkodásban és/vagy pénzügyi
igazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;
– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– a pénzügyi irodavezetõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
személyügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.
Az ellátandó feladatok:
Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátásának biztosítása. Kinevezések, átsorolások, jogviszony-megszüntetések elkészítése, személyi anyagok folyamatos karbantartása, közszolgálati alapnyilvántartás naprakész vezetése,
minõsítések lebonyolítása, teljesítményértékelések koordinálása. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó feladatok:
családi pótlék; gyes, gyed; nyugdíj-elõkészítés; nyugdíjazás.
A köztisztviselõk szakmai továbbképzésének biztosítása, éves oktatási terv elkészítése, kötelezõ közigazgatási
vizsgákra való beiskolázás biztosítása, tanulmányi szerzõdések elkészítése.
Közszolgálati szabályzatban szereplõ egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Álláspályázatok lebonyolítása, csoportkoordinációs
feladatok ellátása.
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Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász vagy humánszervezõ szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– közigazgatásban szerzett foglalkoztatással kapcsolatos szakmai gyakorlat, vezetõi ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;
– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– motivációs levél.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a 459-2156-os telefonszámon kérhetõ.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegyzõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a polgármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.
KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.
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Dunavecse Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által a
teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál – sorrendiség nélkül – elõnyt
jelent:
– ugyanazon munkahelyen eltöltött legalább 2 év jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat,
– polgármesteri hivatalban betöltött egyéb vezetõi
(pl. osztályvezetõ) gyakorlat,
– szabálysértési, birtokvédelmi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi képzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához vagy sem.
Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, valamint
szabálysértési, birtokvédelmi ügyek intézése, gyermekvédelmi törvénybõl eredõ jegyzõi feladatok ellátása, a hatósági osztály vezetése, munkájának koordinálása.
A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónapos
próbaidõ kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 30. nap.
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A pályázatot zárt borítékban Dunavecse város polgármesteréhez (6087 Dunavecse, Fõ út 43.) „Pályázat aljegyzõi álláshely betöltésére” jeligével kell benyújtani.
A pályázati feltételek közül a szakvizsga alól a képviselõ-testület szükség esetén felmentést adhat.
A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testületnek a pályázat benyújtási határidejét követõ ülése.
Az állás a testületi döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Molnár
Gyula polgármestertõl és Kovács Éva jegyzõtõl személyesen vagy telefonon: (78) 437-116.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hajdúdorog Város
Polgármesteri Hivatala, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
Megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója, Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ad, a bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével.
További felvilágosítás Hajdúdorog Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Szervezési Osztályán Czifráné
dr. Urgyán Ilona jegyzõtõl kérhetõ az (52) 572-135-ös telefonszámon.

Hajdúdorog Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
a Görög Demeter Mûvelõdési Ház
igazgatói állásának betöltésére

Kisdobsza, Nagydobsza, Merenye községek
önkormányzati képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Munkahely: Görög Demeter Mûvelõdési Ház (Hajdúdorog, Böszörményi út 5.).
Megbízás idõtartama: 5 év, 2009. augusztus 1-jétõl
2014. július 31-ig.
A megbízás feltételei:
– büntetlen elõélet,
– 18. életév betöltése,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– szakirányú egyetemi vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fõiskolai közmûvelõdési képzettség, és
– legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység
végzése.
Illetmény: a Kjt. szerint.
A pályázat tartalma:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai-gazdasági program.
A pályázathoz csatolandó:
– az egyetemi vagy fõiskolai oklevél hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai gyakorlat igazolása.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján
történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok.
A körjegyzõség székhelye: 7985 Nagydobsza, Fõ u. 85.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (illetve a pályázó
vállalja annak kinevezését követõ egy éven belüli megszerzését),
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– B kategóriás jogosítvány, saját személygépkocsi használata,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Az elbírálás során elõnyben részesül az a pályázó, aki
legalább alapfokú számítógépes ismerettel (MS Office,
ECDL-vizsga), legalább 1–3 év közigazgatási vezetõi,
jegyzõi gyakorlattal rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratot (másolatban),
– szakvizsgát igazoló okiratot (másolatban),
– egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk megismerhetik pályázati anyagát.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény
alapján.
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A pályázat benyújtása: a pályázati anyagot „Körjegyzõi
pályázat” megjelöléssel ellátott zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani Nagydobsza község polgármestere, 7985 Nagydobsza, Fõ u. 60. címre. Tel.: (73) 348-199.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenésétõl számított 15. nap 16 óráig.
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ 15 napon belül.
A körjegyzõi állás az elbírálást követõen legkorábban
2009. május 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól 3 hónapos próbaidõ
kikötésével.
Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás jelzett
telefonszámon kérhetõ.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázatot Kisdobsza, Nagydobsza, Merenye községek körjegyzõje címére, zárt borítékban kell benyújtani,
7985 Nagydobsza, Fõ u. 85.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a körjegyzõtõl kérhetõ, tel.: (73) 348-053 vagy (73) 548-000.
Az állás az elbírálást követõen 2009. május 1-jétõl tölthetõ be, határozatlan idejû kinevezéssel, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

Kistarcsa város jegyzõje
pályázatot hirdet
behajtási ügyintézõ munkakör betöltésére
Kisdobsza, Nagydobsza, Merenye községek
körjegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõi munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– számítógépes ismeretek,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában I. és
II. besorolási osztályban meghatározott követelmény.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– képesített államháztartási (közép- vagy felsõfokú),
vagy mérlegképes könyvelõi képesítés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratot (másolatban),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Ellátandó feladatok: az önkormányzatok és költségvetési szervei gazdálkodási, pénzügyi, könyvelõi feladatainak ellátása.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenésétõl számított 15. nap 16 óráig.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt középiskolai
végzettség, képesítés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– adóhatóságnál, illetve behajtási területen szerzett
szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– számítógépes ismeret,
– Onkado-program ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.
Ellátandó feladatok: az önkormányzat nyilvántartásában szereplõ adóhátralék beszedése; adófelderítés és adóbehajtás, nyilvántartások vezetése.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak, illetve a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõvel.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.
Elbírálás határideje: a benyújtást követõ 15. nap.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a polgármesteri hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „Behajtási ügyintézõ pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28) 507-138-as telefonszámon kapható.

Mány Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
szociális és gyámhatósági ügyintézõi – 6 órás –
munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: a jegyzõi és önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ügyek, a jegyzõi gyámhatósági
ügyek intézése, valamint az önkormányzat honlapjának
szerkesztése.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt, a munkakör betöltéséhez
szükséges képesítések,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– magasabb szintû informatikai végzettség.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1993. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 3 napon belül.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen, azonnal.
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A munkakör határozatlan idõtartamra szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázatokról a kinevezési jogkört gyakorló jegyzõ
dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatot zárt borítékban, dr. Majoros Ildikó jegyzõ
nevére címezve kell benyújtani „Pályázat szociális ügyintézõi munkakörre” jelige feltüntetésével. Cím: 2065
Mány, Rákóczi u. 67.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a jegyzõtõl a (22) 350-143-as telefonszámon.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
pályázatot hirdet
a Pest Megyei Levéltár
igazgatói állásának betöltésére
A pályázatot meghirdetõ szerv/munkáltató: Pest Megye
Önkormányzatának Közgyûlése, 1052 Budapest, Városház u. 7.
A meghirdetett munkahely: Pest Megyei Levéltár igazgató (magasabb vezetõ) 1095 Budapest, Vágóhíd u. 7.
Képesítési és egyéb feltételek:
– kizárólag szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat és kiemelkedõ tudományos tevékenység.
A vezetõi megbízás feltétele: vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõnyt jelent:
– Pest megye levéltári anyagának ismerete,
– angol vagy német középfokú C típusú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat.
Az állás 2009. szeptember 1-jétõl 2014. augusztus 31-ig,
öt évre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kszk.
gov.hu internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított
30. naptári nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdése szerinti határidõn belül.
Illetmény: a Kjt., illetve a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet alapján.
Juttatások: Pest Megye Önkormányzata Közgyûlésének
12/2002. (V. 17.) sz. rendelete szerint.
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Csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi program,
– helyzetelemzésre épülõ szakmai fejlesztési elképzelések,
– végzettséget igazoló oklevélmásolatok,
– érvényes erkölcsi bizonyítvány.

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte, ennek
hiányában a pályázónak vállalnia kell, hogy a kinevezéstõl
számított egy éven belül közigazgatási szakvizsgát tesz,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázatot Pest Megye Önkormányzata Hivatala Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai Iroda, 1052 Budapest,
Városház u. 7. címre írásban, két példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl számított 15. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Bíróné Dienes Csilla polgármester nyújt a 06 (44)
566-076-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szamossályi Község Önkormányzata címére történõ
megküldésével (4735 Szamossályi, Kossuth utca 58.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázat elbírálásáról a képviselõ-testületek a benyújtási határidõt követõ elsõ együttes testületi ülésen, de
legkésõbb 30 napon belül döntenek.

Szamossályi Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
és Hermánszeg Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
Szamossályi és Hermánszeg községek
körjegyzõi állásának betöltésére
Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény és a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: 4735 Szamossályi, Kossuth u. 58.
Ellátandó feladatok: körjegyzõi feladatok.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a körjegyzõség vezetése az 1990. évi LXV. törvény alapján.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Szamossályi és Hermánszeg
községek körjegyzõsége.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: öt fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– fõiskola, igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser
képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Tabdi Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Közigazgatási szerv: polgármesteri hivatal, 6224 Tabdi,
Kossuth Lajos utca 9.
Munkavégzés helye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Kinevezés: határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
A munkakör betölthetõ: 2009. június 1-jétõl.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet (cselekvõképesség),
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági
elemzõ és statisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikaiszoftver-üzemeltetõi
szakképesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakmai képzettséget igazoló
okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A munkakör betöltése eskütételi és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál
szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl számított 20 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Ellátandó fõbb feladatok:
– iparûzésiadó-, kommunálisadó-, gépjármûadóügyek,
adók és adók módjára behajtandó köztartozások teljes körû intézése,
– adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiadása,
– fakivágási, gyümölcstelepítési ügyek.

A pályázatot zárt borítékban Tabdi község jegyzõjéhez
(6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.) kell benyújtani, a borítékra rá kell írni: „Pályázat adóügyi munkakör betöltésére”.
A pályázók az elbírálásról az azt követõ 8 napon belül
írásban kapnak tájékoztatást.
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VI. Alapító okiratok
A honvédelmi miniszter határozata alapító okirat módosításáról
A honvédelmi miniszter
5/2009. (III. 13.) HM
határozata
ideiglenes katonai szervezet alapító okiratának
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatban,
valamint a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar
Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.)
HM utasítás 4. §-ában foglaltakra – a Magyar Honvédség
NATO Reagáló Erõk 12. váltás ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló 133/2007. (HK 21.) HM határozattal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:
1. A határozat 4. pont második mondata helyébe az
alábbi második mondat lép:
„Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) költségvetési létszámkeretébõl kijelöléssel, a készenlét idõszakára készenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi döntést követõen vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.”
2. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba és 2009.
június 30-án hatályát veszti, rendelkezéseit 2009. január
5-tõl kell alkalmazni.
Budapest, 2009. február 27.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
133/2007. (HK 21.) HM
határozata
ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról
(hatályos szöveg)
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben történõ rész-

vételérõl szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatban,
valamint a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar
Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.)
HM utasítás 4. §-ában foglaltakra – ideiglenes katonai
szervezet létrehozása érdekében az alábbi
határozatot
adom ki:
1. A Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO
Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló 2007/2004.
(I. 22.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 2009. január 5-tõl 2009. június 30-ig
terjedõ idõszakra a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) részjogkörû
költségvetési egységeként mûködõ ideiglenes katonai
szervezetet hozok létre.
2. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 12. váltás
Rövidített megnevezése: MH NRF 12. váltás
3. Az ideiglenes katonai szervezet székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NRF 12. váltás
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföldön a NATO szervezetileg illetékes NRF-parancsnokság
felelõsségi körébe tartozó mûveleti terület.
4. A katonai szervezet az MH ÖHP jogi személyiséggel
nem rendelkezõ, zászlóalj jogállású, Állománytáblával és
Felszerelési Jegyzékkel megalakított ideiglenes katonai
szervezete. 1Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl kijelöléssel,
a készenlét idõszakára készenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi döntést követõen
vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.
5. A katonai szervezet békefenntartó mûveletek szerinti
kategóriába sorolása, valamint devizaellátmány-kiegészítés mértékének meghatározása a feladat-végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után történik.

1

Módosította: 5/2009. (III. 13.) HM határozat 1. pont.
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6. A katonai szervezet alaptevékenysége:
Az MH NRF 12. váltás – a NATO szervezetileg illetékes parancsnokságának alárendeltségében – képes az NRF
részére meghatározott mûveleti feladatok végrehajtásában
való részvételre.
Feladatai:
a) vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris, természeti és
humanitárius katasztrófák következményeinek felmérésében és felszámolásában való részvétel;
b) közremûködés válságreagáló és béketámogató mûveletekben, terroristák elleni mûveletek támogatásában, embargó érvényre juttatásában, nem hadviselõk evakuálásának megtervezésében, megszervezésében és végrehajtásában;
c) részvétel baráti és ellenséges területre I. lépcsõben
történõ alkalmazásban, valamint erõdemonstráció végrehajtásában;
d) a készenléti idõszakban a megfelelõ közjogi döntést
követõen részvétel konkrét feladat végrehajtásában.
7. Az ideiglenes katonai szervezet alapítója és fenntartója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a megalakításra kijelölt katonai szervezet az MH ÖHP.
8. A katonai szervezet az MH ÖHP, parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzetben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés után
az MH NRF 12. váltás különbözõ szintû, szervezetileg illetékes parancsnokainak utasításai szerint látja el.
9. A katonai szervezet vezetése a mûvelet végrehajtása
során:
a) a katonai szervezet vezetõje: parancsnok, beosztásának megnevezése: nemzeti támogató elem parancsnok
(kontingensparancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli;
c) a parancsnok az ideiglenes katonai szervezet élén álló
egyszemélyi felelõs vezetõ, a szervezet személyi állományának szolgálati elöljárója. Szolgálati jogköre kiterjed a
katonai szervezet mûködésének minden területére. Ennek
keretében – mint a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka – a jogszabályokban és az állami irányítás
egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a neki alárendelt személyi állománnyal kapcsolatos jogokat, teljesíti a kötelezettségeket. Az állományilletékes parancsnoki jogköröket a megfelelõ közjogi döntés
után a mûveleti területen gyakorolja;
d) a parancsnok felelõs az ideiglenes katonai szervezet
alaptevékenységébõl adódó feladatok és kötelezettségek
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ellátásáért, a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb
jogi eszközeiben elõírtaknak megfelelõ törvényes mûködéséért. Teljes és oszthatatlan felelõsséggel tartozik az
ideiglenes katonai szervezet hadrafoghatóságáért, a személyi állomány felkészítéséért, a mûködés minden oldalú
biztosításáért és az állomány magas fokú fegyelméért.
Felelõs a gazdálkodás törvényességéért, a számviteli rend
betartásáért.
10. Az ideiglenes katonai szervezetnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot.
11. Gazdálkodási jogkör:
A katonai szervezet a gazdálkodás megszervezésének
módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörû költségvetési egységként mûködõ ideiglenes katonai szervezet.
Gazdálkodásának rendjét és az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát a vonatkozó jogszabályokkal és
belsõ rendelkezésekkel összhangban a felügyeleti szerv
határozza meg.
A pénzügyi, ellátási és gazdálkodási feladatait az MH
64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred a pénzügyi
és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezettel együttmûködésben végzi.
Elhelyezési biztosításáért a HM Infrastrukturális Ügynökség felelõs.
Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a HM, a
HM központi ellenõrzési szervezete, valamint az MH ÖHP
ellenõrzési feladatait ellátó szervei látják el.
12. A katonai szervezet vállalkozási tevékenységet nem
folytat.
13. A katonai szervezet részletes szervezeti és mûködési
rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a megalakításért
felelõs parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészíti és azt jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.
14. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba és
2009. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Gandhi Közalapítvány alapító okirata
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A jelen okirat aláírásával nyilvánítják ki egyetértésüket az alapítók.)
A Gandhi Alapítvány alapítói a Ptk. 74/G. §-ának
(3) bekezdése alapján az alapítvány teljes vagyonát felajánlották a közalapítvány alapítására jogosult részére.
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Alapító) a Ptk. 74/G. §-a alapján – a Gandhi Alapítvány
alapítóinak közalapítvány céljára tett vagyoni felajánlását
elfogadva – az alábbiakban részletezett állami közfeladatok folyamatos biztosítása céljából
közalapítványt
hoz létre.

11. Iskolapolgár Közéleti Alapítvány (1121 Budapest,
Csiga u. 1.)
(A Fõvárosi Bíróság 12.Pk.61.924/20. számú végzésével elrendelte az alapítvány nyilvántartásból való
törlését.)
10. Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentõ Missziója (1117 Budapest, Karinthy F. út 5.)
11. Ormánság Alapítvány (7625 Pécs, István út 55.)
12. Raoul Wallenberg Egyesület (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 27.)
13. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola (1098 Budapest,
Börzsöny u. 11.)
14. Muzsikus Cigányok Országos Érdekvédelmi Szövetsége (1068 Budapest, Dózsa György út 84.)
15. Orsós Éva, Budapest,
16. Topolánszky Ákos, Budapest,

A Gandhi Alapítvány alapítói:

17. Varga Ilona, Budapest,
18. Tóth Józsefné, Pécs,

Alapítvány Gróf Széchenyi István Emlékének Ápolására (7632 Pécs, Nagy Flórián u. 24.)
(A Baranya Megyei Bíróság Pk.21.173/1990/4. számú
végzésével elrendelte az alapítvány nyilvántartásból való
törlését.)
1. A Magyar Köztársaság Kormánya
2. Alba Kör, Erõszakmentes Mozgalom a Békéért (1061
Budapest, Paulay Ede u. 13.)
3. Amalipe Cigány Kultúra és Hagyományõrzõ Egyesület (1196 Budapest, Fõ u. 49.)
4. Dél-somogyi Cigány Képviselõk Szervezete, Barcs
(7570 Barcs, Diófa sor 15.)
5. Biokultúra Egyesület (1023 Budapest, Török u. 7.)
6. Cigány Ifjúsági Szövetség (1133 Budapest, Váci
út 90.)
(A Pest Megyei Bíróság 5.k.26.875/2005/10. számú
végzésével elrendelte az alapítvány nyilvántartásból
való törlését.)
6. Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület, Pécs
(7621 Pécs, József út 4.)
7. Fii Cu Noi Beás Közmûvelõdési Egyesület (7954 Gilvánfa)
8. Független Cigány Szövetség Baranya Megyei Szervezete (7621 Pécs, Apáca u. 15.)
9. Ifjúságért Egyesület, Pécs (7621 Pécs, Déryné u. 1.)

19. Ignácz József, Besence,
20. Bokor József, Barcs,
21. A Lokális Szociális Hálózatok Fejlesztéséért Jóléti
Szolgálat Alapítvány (1046 Budapest, Klauzál u. 10.)
22. Viktor István, Martonvásár,
23. Dési János, Budapest,
24. Lakatos Menyhért, Budapest,
25. Szedresi Romaszervezet (7056 Szedres, Kossuth
Lajos u. 48.)
26. Osztojkán Béla, Budapest,
27. Hegyi Ildikó, Budapest.

1. A közalapítvány elnevezése:
Gandhi Közalapítvány
2. A közalapítvány székhelye:
7629 Pécs, Komjáth A. u. 5.
3. A közalapítvány célja
3.1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85. §-ának (2) bekezdése, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
45. §-ának (2) bekezdése, és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdése,
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70. §-a és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény rendelkezései alapján óvodák, általános és
középiskolák, és egyéb oktatási intézmények alapításával
és fenntartásával segíteni elõ a nyitott szellemû, a tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötõdõ
cigány fiatalok képzését.
Ennek érdekében a magyar társadalom támogatásával,
az alkotmány és a kisebbségi törvény szellemében kiemelkedõen közhasznú szervezetként óvodai, általános iskolai,
középiskolai és felnõttképzést szervez, oktatási intézményeket mûködtet, s a célokhoz illeszkedõ kiadói munkát
folytat, kulturális tevékenységet fejt ki.
A közalapítvány célja szerinti tevékenysége olyan közfeladat, amelyrõl az 1997. évi CLVI. törvény szerint állami
szervnek és helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
3.2. A közalapítvány kiemelkedõen közhasznú szervezetként az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
– gyermek- és ifjúságvédelem,
– szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak
gondozása,
– kulturális tevékenység,
– kulturális örökség megóvása,
– hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,
– emberi és állampolgári jogok védelme,
– a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos tevékenység.
3.3. A közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a felhasználás rendjét, a támogatás célját, az elszámolás
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõrzés módját
és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést köt.
3.4. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak
kiemelkedõen közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
3.5. A közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
rendelkezik, és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést
nem szerezhet.
3.6. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen
egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást
nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
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4. A közalapítvány induló vagyona
A Gandhi Alapítvány teljes vagyona. (A vagyon felsorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza.)
5. A közalapítvány gazdálkodása
5.1. A közalapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat,
aki az alapító okiratban foglaltakat elfogadja és a közalapítvány céljait támogatni óhajtja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.
A közalapítványhoz csatlakozhatnak pénzbefizetésekkel, illetve a közalapítvány céljait segítõ eszközökkel,
szolgáltatásokkal, ingó és ingatlan vagyontárgyakkal, vagyoni értékû jogokkal. Ingatlannak a közalapítvány részére történõ végleges átadását az ingatlan-nyilvántartásba be
kell jegyezni.
A közalapítvány részére történõ befizetések – a befizetõ
szándéka szerint – növelhetik a közalapítvány alaptõkéjét,
vagy közvetlenül konkrét alapítványi célok megvalósítását szolgálhatják. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni és a meghatározott célokra kell fordítani.
A kiemelkedõen közhasznú közalapítvány közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, pártpolitikai tevékenységet nem végez, továbbá országgyûlési képviselõi,
megyei, fõvárosi, valamint települési és kisebbségi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5.2. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt az
alábbi jogcímek figyelembevételével.
A vagyon felhasználásának jogcíme lehet különösen:
– iskola, óvoda, kollégium, szolgálati lakás megoldás
céljára ingatlanok vásárlása, felújítása, építése, felszerelése;
– a közalapítvány céljainak szellemében oktatási intézmények mûködtetése, ennek megvalósításához, elõkészítéséhez bérek, ösztöndíjak fizetése, szükséges eszközök
vásárlása, továbbképzések támogatása,
– nyomdai termékek kiadása, terjesztése.
5.3. Az alapítók a kuratóriumot felhatalmazzák, hogy a
közalapítvány szabad pénzeszközeivel vállalkozást folytasson – kivéve az állami költségvetésbõl kapott támogatást – s az abból származó jövedelem a közalapítvány céljainak megvalósítását szolgálja.
5.4. A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és
bevételei ismeretében évente dönt a közalapítvány céljai
között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékérõl. A közalapítvány mûködési
költsége nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a 10%-os mértékét.
5.5. Kiemelkedõen közhasznú szervezetként, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó
útján évente egy alkalommal a Népszabadság országos napilapban nyilvánosságra hozza.
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6. Az alapítói jogok gyakorlása
6.1. A közalapítvány alapítóinak javaslattevõ és véleményezõ szerve az alapítók közgyûlése. Az alapítók közgyûlésének az alapító okirat módosítása, valamint a kuratórium tagjainak kijelölése tárgyában hozott határozata akkor tekinthetõ elfogadottnak, ha azt minden alapító aláírja.
6.2. Az alapító szervezeteket az alapítók közgyûlésén a
szervezet bírósági nyilvántartásában képviselõként feltüntetett személy vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba
vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ
meghatalmazottja képviseli.
Az alapítók közgyûlésén a Magyar Köztársaság Kormányát az oktatásért felelõs miniszter, illetve az általa felkért személy képviseli.
6.3. Az alapítók közgyûlésének összehívására a kuratórium, a felügyelõbizottság vagy az alapítók egynegyede
jogosult. Az alapítók közgyûlése akkor határozatképes, ha
az alapítók több mint fele jelen van. Az ott elfogadott javaslatokat a közalapítvány titkársága írásban közli valamennyi alapítóval az alapítók közgyûlését követõ 14 napon belül.
6.4. Az alapítók közgyûlése mûködésének részletes szabályait saját maga határozza meg.
7. A közalapítvány szervezete
7.1. A közalapítvány vagyonának kezelõje és legfõbb
döntéshozó szerve a 9 tagú kuratórium.
7.2. A kuratórium tagjai:
A kuratórium elnöke:
Várnai Márton
A kuratórium alelnöke:
Simon Dezsõ
A kuratórium további tagjai:
Az oktatásért felelõs miniszter jelölése alapján:
Dr. Borovszki Tímea
A kisebbségpolitikáért felelõs miniszter jelölése
alapján:
Kovács Árpádné
Az Országos Cigány Önkormányzat jelölése alapján:
Labodáné Lakatos Szilvia
Dr. Horváth István
Szirmai István
Varga Ilona
Zavarkóné Hargitai Katalin
7.3. A kuratórium tagjait az alapítók a közgyûlésen jelölik. A kurátorok megbízatása 5 évre szól. A tagok ismételten megbízhatók. A kuratóriumba 1-1 tagot delegál a Kormány mint alapító megbízásából az oktatásért felelõs mi-
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niszter, a kisebbségpolitikáért felelõs miniszter, illetve
az Országos Cigány Önkormányzat.
7.4. A közalapítvány folyamatos mûködésének biztosításáról a kuratórium munkáját segítõ titkárság gondoskodik, amelyet a kuratórium által kinevezett titkár irányít.
7.5. A közalapítványt a kuratórium elnöke önállóan
képviseli. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök
helyettesíti. Ebben az esetben az alelnököt teljes körûen
megilleti az elnök képviseleti joga, a helyettesítés idõtartama alatt megtett intézkedéseirõl az elnök és a kuratórium
felé beszámolási kötelezettsége van.
A közalapítvány bankszámlái felett a kuratórium elnöke, alelnöke és Szirmai István kuratóriumi tag jogosult
rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden
esetben két rendelkezésre jogosult személy együttes aláírása szükséges. Az egyik aláíró minden esetben a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök.
A kuratórium a közalapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét.
7.6. A kuratórium tagjai költségtérítésre és tiszteletdíjra
jogosultak, kivételt képeznek azok a köztisztviselõk, illetve delegáltak, akik munkaköri kötelességként látják el a
kurátori feladatokat. Tiszteletdíjként a kuratórium tagjai a
mindenkori minimálbér 50%-ára, az alelnök a 100%-ára,
az elnök a 200%-ára jogosult havonta.
7.7. A kuratóriumi ülés összehívása a kuratórium elnökének a feladatkörébe tartozik. A kuratórium a napirendi
pontok megjelölésével írásban hívható össze a kitûzött
idõpont elõtt 8 nappal.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a kuratóriumi tagok
közül a kuratórium legalább 3 tagja vagy a felügyelõbizottság a napirend megjelölése mellett írásban kéri.
7.8. A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint
fele jelen van, továbbá a jelen lévõ tagok többsége nem áll
az Alapítóval függõségi vagy érdekeltségi jogviszonyban.
Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését nyolc napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A
kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza, kivéve a 8.3. pontban nevesített
eseteket. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata
dönt.
7.9. A közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen ötévente
vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk a törvény erejénél fogva megszûnik.
8. A kuratórium mûködése
8.1. A kuratórium hatáskörébe tartozik:
a) döntés a vagyon cél szerinti felhasználásáról,
b) pályázatok kiírása,
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c) csatlakozások elfogadása,
d) az éves beszámoló megvitatása és elfogadása,
e) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása,
f) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
g) a közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatának – az alapítók közgyûlése mûködési szabályainak kivételével – megállapítása,
h) a közalapítvány intézményei éves pénzügyi tervének
és mérlegének jóváhagyása.
i) az intézmények vezetõi és a közalapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, beleértve beszámoltatásukat és ellenõrzésüket is.
8.2. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja
össze évente legalább négy alkalommal. A kuratórium üléseinek összehívásával egyidejûleg a kuratórium tagjaival a
kuratórium elnöke írásban közli a napirendi pontokat. A
kuratórium ülései nyilvánosak.
8.3. Minõsített, a kuratórium valamennyi tagjának legalább 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
– intézmények, vállalkozások létrehozásához, vezetõinek kinevezéséhez, visszahívásához, megszüntetéséhez,
mûködõ vállalkozásokban részesedés megszerzéséhez,
vagy annak értékesítéséhez,
– a közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatának megállapításához, valamint éves pénzügyi tervének,
továbbá év végi mérlegének jóváhagyásához,
– a közhasznúsági jelentés elfogadásához.
8.4. A kuratórium a közalapítvány mûködésérõl köteles az alapítóknak évente beszámolni és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a Népszabadság országos napilapban
nyilvánosságra hozni.
8.5. A közalapítvány kuratóriuma
– gondoskodik olyan nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl a vezetõ szerv döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya
(a lehetséges személyek) megállapítható,
– gondoskodik a vezetõ szerv döntéseinek az érintettekkel való 8 napon belüli írásbeli közlésérõl, illetve
amennyiben a vezetõ szerv úgy határozott, nyilvánosságra
hozataláról.
9. A közalapítvány gazdálkodásának, mûködésének,
szervezetének és képviseletének, valamint a kuratórium
egyéb döntéseinek részletes szabályait a közalapítvány
szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, amely
nem lehet ellentétes az alapító okirattal.
10. Felügyelõbizottság
10.1. A közalapítvány kezelõ szervezetének ellenõrzésére 3 tagú felügyelõbizottság jogosult.
Tagjai:
Dr. Gyõri Judit,
Simon Gáborné,
Szabó Imre Ernõ.
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10.2. A felügyelõbizottság tagjait a Kormány képviselõje
5 évre írásban kéri fel, a tagok ismételten is megbízhatók.
10.3. A kuratórium elé terjesztett – a közalapítvány
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott –
fontosabb jelentéseket, elõterjesztéseket a felügyelõbizottságnak véleményezésre meg kell küldeni. A felügyelõbizottság bármikor indíthat célvizsgálatot. Vizsgálataihoz
külsõ szakértõket is igénybe vehet.
10.4. A felügyelõbizottság tagjainak összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.
10.5. A felügyelõbizottság tapasztalatairól szükség szerint – de évente legalább egyszer – beszámol a Kormánynak és a többi alapítónak.
10.6. A felügyelõbizottság ügyrendjét maga állapítja
meg.
10.7. A felügyelõbizottság ellenõrzi a közalapítvány
mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tisztségviselõktõl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
10.8. A felügyelõbizottság tagjai a közalapítvány vezetõ szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
10.9. A felügyelõbizottság köteles az intézkedésekre jogosult vezetõ szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan
sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése
az intézkedésre jogosult vezetõ szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merül fel.
10.10. A kuratóriumot a felügyelõbizottság indítványára – annak megtételétõl számított 30 napon belül – össze
kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a vezetõ
szerv összehívására a felügyelõbizottság is jogosult.
10.11. Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes
mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelõbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
10.12. A felügyelõbizottság tagjai költségtérítésre és
tiszteletdíjra jogosultak. Tiszteletdíjként a felügyelõbizottság elnökét a mindenkori minimálbér 100%-a, tagjait a
mindenkori minimálbér 50%-a illeti meg.
10.13. A felügyelõbizottsági tagság megszûnik:
– a tag halálával,
– a tag visszahívásával,
– a közalapítvány megszûnésével.
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11. Könyvvizsgáló
11.1. A közalapítvány számviteli rendjének ellenõrzését
a kuratórium által megbízott független könyvvizsgáló látja
el. A Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenõrzését pályáztatás útján felkért könyvvizsgáló
végezheti.
11.2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves
mûködés vizsgálatának eredményérõl a kuratóriumnak a
vizsgálatot követõen jelentést készíteni.
11.3. Feladatai ellátása során a könyvvizsgáló különösen
– jogosult felülvizsgálni a közalapítvány pénztárát,
szerzõdéseit, bankszámláját,
– jogosult felvilágosítást kérni a közalapítvány alkalmazottaitól,
– ellátja a kuratórium által meghatározott feladatokat.
11.4. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a felügyelõbizottság véleménye nélkül a kuratórium a közalapítvány
éves gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen
nem hozhat határozatot.
11.5. A könyvvizsgáló díját a kuratórium állapítja meg.
11.6. Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a közalapítvány kuratóriumának, elnöke vagy tagja, a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik; a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a
fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
12. A vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
12.1. A közalapítvány kuratóriumának csak büntetlen
elõéletû, nagykorú személy lehet tagja. A közalapítvány
vezetõ tisztségviselõi nem lehetnek egymás hozzátartozói
[Ptk. 685. § b) pont]. A vezetõ szerv határozathozatalában
nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
– kötelezettség, vagy felelõsség alól mentesül, vagy
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.
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12.2. A közhasznú szervezet megszûnését követõ 2 évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszûnését megelõzõ két évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
13. A Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell meghatározni:
a) a vezetõ szerv döntésének tartalmára, idõpontjára és
hatályára, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számarányára vonatkozó nyilvántartási rendre,
b) a vezetõ szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjára,
c) a közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje, valamint
d) a közalapítvány mûködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra
hozatalára
vonatkozó szabályokat.
14. Záró rendelkezések
14.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének
és a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény rendelkezései
irányadóak.
14.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
– a számviteli beszámolót,
– a költségvetési támogatás felhasználását,
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
– a cél szerinti juttatások kimutatását,
– központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
– a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások mértékét, illetve összegét,
– a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
14.3. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
14.4. A közalapítvány alapító okiratát a Magyar Közlönyben kell közzétenni.
14.5. A közalapítvány megszûnése esetén a közalapítványnak a hitelezõk kielégítése után megmaradt vagyo-
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nát maradéktalanul a cigány fiatalok iskolai oktatására
kell felhasználni.
14.6. A jelen alapító okirat módosítását az alapítók,
mint akaratukkal mindenben megegyezõt azzal írtak alá,
hogy az alapító okiratot az elfogadott módosításokkal
együtt magukra nézve kötelezõnek elismerik.
Budapest, 2008. június 11.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Alba Kör, Erõszakmentes Mozgalom a Békéért
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Amalipe Cigány Kultúra és Hagyományõrzõ Egyesület
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Dél-somogyi Cigány Képviselõk Szervezete, Barcs
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Biokultúra Egyesület (1023 Budapest, Török u. 7.)
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület, Pécs
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Fii Cu Noi Beás Közmûvelõdési Egyesület
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjéne neve, beosztása)
Független Cigány Szövetség Baranya Megyei Szervezete
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Ifjúságért Egyesület, Pécs
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…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot
Mentõ Missziója
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Ormánság Alapítvány
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Raoul Wallenberg Egyesület
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Muzsikus Cigányok Országos Érdekvédelmi Szövetsége
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
A Lokális Szociális Hálózatok Fejlesztéséért Jóléti Szolgálat Alapítvány*
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Szedresi Romaszervezet

Bokor József

Dési János

Hegyi Ildikó

Ignácz József

Orsós Éva

Osztojkán Béla

Topolánszky Ákos

Tóth Józsefné

Varga Ilona

Viktor István
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Melléklet
a Gandhi Közalapítvány alapító okiratához
A közalapítvány vagyonleltára
GANDHI ALAPÍTVÁNY
Alapítvány célú épületek:
Település

9 771 000 Ft

Fekvés

Tulajdoni lap száma

Helyrajzi szám

Pécs, Bocskai u. 5.

Belterület

14667

35984/3/A/20.

Pécs, Tátika u. 1.

Belterület

13107

48400.

Pécs, Komlói u. 49.

Belterület

14271/23

3653/3/A/23.

Pécs, Blaha L. u. 52.

Belterület

12070

35609/A

Terület (m2)

70,26 m2 közös tulajdonból hozzá tartozó
70/2208 részilletõséggel együtt
871 m2
48 m2 a 4837/122354 közös tulajdoni
hányaddal együtt
64 m2

Alapítvány célú jármûvek:
Forgalmi rendszám: DGG-833
Gépjármû jellege: személygépkocsi
Gyártmány, típus: OPEL KADETT

710 000 Ft

Szellemi termékek:
Mûalkotás (szobor) 1 db
Mûalkotás (festmény) 18 db
Szirén könyvtárprogram

244 900 Ft

Szoftverek:
WINDOWS NT
WORD FOR WINDOWS
EXCEL FOR WINDOWS
Irodai és jóléti berendezés, felszerelés

2 421 772 Ft

Értékpapírok

5 000 Ft

Alapítvány összesen:

13 152 672 Ft

Gandhi Alapítvány Szolgáltató Kft.
(A Gandhi Alapítvány Szolgáltató Kft. a Gandhi Alapítvány által egyedüli alapítóként létrehozott egyszemélyes kft.,
így üzletrészének 100%-a az alapítvány tulajdonát képezi.)
Épületek:

213 951 483 Ft
Település

Fekvés

Tulajdoni lap száma

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Pécs, Nagyszeben u. 3.

Belterület

4161

3849.

58 m2

Pécs, Komjáth A. u. 5.

Belterület

14200

36050/14.

3622 m2

Kerítés:
Telek:

715 000 Ft
15 000 000 Ft
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Település

Fekvés

Tulajdoni lap száma

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Pécs, Dobó I. u. 15.

Belterület

16

35799/4.

15 875 m2

Telkesítés
– Pécs, Dobó I. u.

90 910 Ft

Szellemi termék:
Szoftverek:
MS DOS 6.2
WORK GROUP FOR WINDOWS
COREL DRAW 4.0
WINDOWS WORKGROUPS DOS 6.2
Mûszaki berendezés, szerszámgépek
Számítástechnikai eszközök, berendezések
Üzemi berendezések, felszerelések
Irodai, igazgatási berendezések
Egyéb berendezések, felszerelés
Kft. összesen:

306 800 Ft

1 274 718 Ft
2 851 515 Ft
459 485 Ft
208 472 Ft
10 669 725 Ft
245 528 108 Ft

Gandhi Alapítvány
és Szolgáltató Kft.

13 423 063 Ft
245 528 108 Ft

Vagyon összesen:

258 680 780 Ft

A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.209/1995/40. számú végzése
A dr. Koczka Éva ügyvéd által képviselt alapítók által kérelmezett Gandhi Közalapítvány nyilvántartási ügyében a
bíróság meghozta a következõ
végzést:
A bíróság elrendeli fenti közalapítvány 841. sorszámú nyilvántartásába az alábbi változások bejegyzését:
Alapító okirat módosításának kelte: 2008. július 11.
Megszûnt a képviseleti jogosultsága és kuratóriumi tagsága:
Bogdán Béla budapesti lakosnak.
Megszûnt a kuratóriumi tagsága:
Bernáthné Mohácsi Viktória budapesti,
Bogdán Péter bátonyterenyei,
Orsós Anna pécsi,
Sztojka Attila esztergom-kertvárosi
lakosnak.
Új kuratóriumi tag és új képviselõ: Várnai Márton kuratóriumi elnök, Pécs.
Új kuratóriumi tagok:
dr. Borovszki Tímea kuratóriumi tag, Budapest,
Kovács Árpádné kuratóriumi tag, Budapest,
Labodáné Lakatos Szilvia kuratóriumi tag, Pécs,
Varga Ilona kuratóriumi tag, Budapest.
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A kuratórium további tagja:
Simon Dezsõ kuratóriumi alelnök, Pécs,
dr. Horváth István kuratóriumi tag, Budapest,
Szirmai István kuratóriumi tag, Nagykanizsa,
Zavarkóné Hargitai Katalin kuratóriumi tag, Hatvan.
A kuratórium elnökének képviseleti joga önálló.
A végzés ellen a kézhezvételtõl számított 15 (tizenöt) napon belül a Pécsi Ítélõtáblához címzett, de a Baranya Megyei
Bíróságnál 3 (három) példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
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VII. Pályázati felhívások
Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének pályázati felhívásai
Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
(továbbiakban: OKV) elnöksége
pályázatot hirdet
közigazgatási versenyvizsgáztató feladatok
ellátására

szén közremûködjön a vizsgabizottság elnökeként/tagjaként és/vagy javító tanárként.

A pályázatot az OKV a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10/C. §-a és a 2007. évi
LXXXIII. törvény 40. § (3) bekezdése értelmében írta ki.

Az országos versenyvizsgáztatói névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) pályázat útján lehet felvételt
nyerni.
A pályázatokat postai úton egy eredeti és két másolati
példányban kell benyújtani a KSZK Közigazgatási Képzési Igazgatóság 1518 Budapest, Pf. 26 címére, továbbá
lehetõség szerint elektronikusan az alábbi e-mail címre:
kepzesi-igazgatosag@kszk.gov.hu.
Az országos névjegyzék esetében a pályázatot a felsorolt témakörök megjelölésével kell benyújtani. A témaköröket és az egyes témakörökhöz tartozó modulokat az
5. számú melléklet tartalmazza.
A borítékon fel kell tüntetni „a Közigazgatási versenyvizsga országos vizsgáztatói névjegyzék” megnevezést.
Az országos névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat 2009. április 3-ig nyújtható be és 2009. május
15-ig kerül elbírálásra.
A pályázatokban a valótlan adat, információ közlése
megtévesztésnek minõsül, és automatikus kizárást eredményez.
A pályázatok elbírálására az OKV elnökségének felhatalmazása alapján a KSZK háromtagú bírálóbizottságot
hoz létre, és gondoskodik annak mûködtetésérõl. A bírálóbizottság tagjainak névsora a KSZK honlapján kerül kihirdetésre.
A bizottság a pályázati felhívásban bekért dokumentumok alapján értékeli a beérkezett pályázatokat, és javaslatot
tesz az OKV elnökségének a nyertes pályázó országos névjegyzékre történõ felvételére. A bizottság a minõsítés eredményérõl felvilágosítást harmadik személynek nem adhat.

I. Bevezetés
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 2007. július 1-jén hatályba lépett módosítása szerint a jövõben köztisztviselõi kinevezést, vezetõi megbízást, vezetõi kinevezést csak az kaphat, aki eredményes
közigazgatási versenyvizsgát tett. A jogszabályi rendelkezések értelmében a sikeres versenyvizsga mint kötelezõ
pályázati elem fokozatosan kerül bevezetésre a különbözõ
közigazgatási szervek köztisztviselõi vonatkozásában
(a törvénymódosításban foglaltakat a központi államigazgatás vezetõire és a központi államigazgatás területi és helyi szerveinek vezetõire 2009. július 1-jétõl, a köztisztviselõkre 2009. december 1-jétõl kell alkalmazni).
A versenyvizsga rendszerének, tartalmának kialakítása
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (továbbiakban: KSZK) koordinálásával,
közigazgatási szakértõk és társadalmi szervezetek bevonásával történt meg. Az új típusú vizsga bevezetésére, a tananyagok kifejlesztésére és a vizsga szereplõinek felkészítésére európai uniós források állnak rendelkezésre, melyeket a KSZK-nak a támogatási szerzõdésekben meghatározott idõkereteken belül kell felhasználnia.
A versenyvizsgát szabályozó kormányrendelet még
nem került elfogadásra, de az európai uniós források meghatározott idõintervallumon belüli felhasználása, valamint
a jogszabályban meghatározott bevezetési határidõ miatt a
pályázat kiírása szükségszerûvé vált.

II. A pályázat célja
A pályázat célja a vizsgáztatói tapasztalattal, kiemelkedõ szakmai (közigazgatási, jogi, közgazdasági stb.) és tudományos teljesítménnyel rendelkezõ szakemberek kiválasztása versenyvizsgáztatói feladatok ellátására.
A nyertes pályázó jogosultságot szerez arra, hogy a közigazgatási versenyvizsga írásbeli és/vagy szóbeli vizsgaré-

III. Általános rendelkezések

IV. A pályázat tartalma
– felvétel iránti kérelem: (1. sz. melléklet). Az adatlapon maximálisan három témakör megjelölésére van lehetõség, továbbá meg kell jelölni, hogy a pályázó javító tanárként, és/vagy szóbeli vizsgán vizsgaelnökként és/vagy
vizsgatagként kéri a felvételét. A kérelemben szükséges
feltüntetni, hogy az ország mely területén kívánja vizsgáztatói tevékenységét gyakorolni (régió szerint). A témakörök választhatósága végzettséghez kötött, melyet az 1. sz.
melléklet tartalmaz témakörönkénti bontásban.
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– A pályázat elbírálása díjköteles.
– részletes szakmai önéletrajz. (Kizárólag a pályázati
kiírás 4. számú mellékletét fogadjuk el szakmai önéletrajz
címén. Azon pályázót, aki nem a mellékletben szereplõ
formanyomtatványt tölti ki, hiánypótlásra kérjük fel.)
IV.1. A pályázóval szemben támasztott követelmények
– a vizsgaelnöki, vizsgatagi és javító tanári pozíció betöltéséhez elengedhetetlen a magyar nyelv magas szintû
ismerete (nyelvhelyesség, stilisztika stb.)
– az elnöki pozíció esetében legalább tíz év, tagi pozíció esetében öt év szakmai vizsgáztatási és/vagy gyakorlati idõ igazolását (3. számú melléklet). Gyakorlati
idõnek figyelembe vehetõ a megjelölt témakörben szerzett
szakmai gyakorlat.
– A javító tanári pozícióval kapcsolatosan támasztott többletkövetelmények: közoktatási és/vagy felsõoktatási és/vagy felnõttképzési tapasztalat; megbízható számítógépes ismeretek, a munkához szükséges infrastruktúra biztosítása (személyi számítógép, szélessávúinternethozzáférés).
IV.2. A pályázathoz csatolni kell:
– az erkölcsi bizonyítványt: nem szükséges erkölcsi
bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkozás
elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettséget tanúsító
oklevél(ek) másolatát,
– a pályázónak a megpályázott témakörrel kapcsolatban végzett szakmai tevékenységét értékelõ – legalább
két – szakmai ajánlást,
– nyilatkozatot (2. számú melléklet), melyben hozzájárul a pályázatban szereplõ adatok KSZK által történõ kezeléséhez, továbbá az említett adatok KSZK közremûködésével kijelölt szervezet által történõ feldolgozásához.
– a bírálati díj befizetésének igazolását.
A gyakorlati idõ meglétét a munkáltató, nyugdíjas jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató esetén a megszûnt
munkáltató fenntartója, ennek hiányában, más hitelt érdemlõ módon (személyes bemutatással) kell igazolni.
Amennyiben a felsoroltak valamelyike a pályázati anyagból hiányzik, a bírálati eljárás megkezdéséig pótolható. Ha
a hiánypótlás a bírálati ciklus végéig nem történik meg, a
pályázat elutasításra kerül.

V. A névjegyzékben való nyilvántartás kiadása, annak kihirdetése, valamint a névjegyzékbõl törlés:
A vizsgáztatói pályázaton megfelelt vizsgáztatók vizsgáztatói névjegyzékre kerülnek fel. Versenyvizsgán vizsgáztató csak az lehet, aki a névjegyzéken szerepel. A vizs-
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gáztatók névjegyzékét a KSZK tartja nyilván és gondoskodik a névjegyzéken szereplõ vizsgáztatók adatainak frissítésérõl. A névjegyzékre felvételt nyert vizsgáztatók a felkészítõ tanfolyamon való részvételrõl tanúsítványt kapnak, a szintfelmérõ után részükre versenyvizsgáztatásra
jogosító igazolvány kerül kiállításra.
Az országos vizsgáztatói névjegyzékbe történõ nyilvántartásba vétel idõtartama öt év, a névjegyzéken szereplõ vizsgáztatók létszáma egy évben nem haladhatja
meg az ötszáz fõt.
A névjegyzékbõl az OKV elnöke törölheti a felvételt
nyert vizsgáztatót, abban az esetben, ha:
a) rendszeresen nem tesz eleget a vizsgafelkérésnek
(évente legalább öt alkalommal),
b) a vizsgáztatást határidõn túl lemondja (a vizsga napját megelõzõ három napon belül, évente legalább három
alkalommal),
c) adatainak frissítése céljából nem mûködik együtt a
KSZK-val,
d) nem vesz részt a KSZK által szervezett felkészítõ tanfolyamon,
e) a vizsgáztató súlyosan megsérti a vizsgáztatás rendjére vonatkozó szabályokat,
f) a vizsgáztató kéri.
A névjegyzékre felvételt nyert vizsgáztató, vizsgáztatói
tevékenységének érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ témakörök új témakörrel történõ kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelemre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

VI. A pályázat díja
A névjegyzékekbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat és a kiegészítési kérelem benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni. A bírálati díj összege egy vizsgáztatói pozíció (vizsgaelnök vagy vizsgatag vagy javító tanár) megjelölése esetén a mindenkori érvényes köztisztviselõi illetményalap 15%-a, amely 2009-ben 5797 Ft.
Amennyiben a pályázó két vizsgáztatói pozíciót jelöl meg,
úgy a bírálati díj a mindenkori érvényes köztisztviselõi illetményalap 30%-a, amely 2009-ben 11 594 Ft. Ha a pályázó mindhárom vizsgáztatói pozícióra jelentkezik, úgy a
bírálati díj a mindenkori érvényes köztisztviselõi illetményalap 45%-a, amely 2009-ben 17 391 Ft. Sikertelen
pályázat esetén a bírálati díjat a KSZK nem fizeti vissza.
A bírálati díjat a KSZK 10032000-01451461-00000000
számú Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell
befizetni. Igazolásként a postai befizetést vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát kell csatolni.
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A felvételt nyert vizsgáztatók névsora a Magyar Közlönyben jelenik meg és a hatályos névjegyzék a KSZK
honlapján a www.kszk.gov.hu címen lesz hozzáférhetõ.

VII. A nyertes pályázók díjazása
A vizsgáztatót a vizsgáztatói tevékenység ellátásáért a
Korm. rendelet tervezet szerint a következõ díjazás illeti
meg:
a) a javító tanárt az írásbelirészvizsga-díj 25%-a,
b) a vizsgatagot a szóbelirészvizsga-díj 25%-a,
c) a vizsgáztató bizottság elnökét a szóbelirészvizsgadíj 30%-a illeti meg.

VIII. A névjegyzékre felvételt nyert vizsgáztató kötelességei
A névjegyzéken szereplõ vizsgáztató köteles a KSZK
által vagy a KSZK közremûködésével szervezett vizsgáztatói felkészítõ tanfolyamon saját költségén részt venni, és
a felkészítés zárásaként szintfelmérõt tenni.
A vizsgáztatók elsõ alkalommal – várhatóan 2009. elsõ
félévében – uniós forrásból, költségmentesen vehetnek
részt a felkészítõ tanfolyamon. A késõbbiekben szervezett
felkészítõ tanfolyamokon a vizsgáztató saját költségén
vesz részt.
Jelen pályázati kiírás útján felvételt nyert vizsgáztatók
az OKV titkárának felkérése alapján – vizsgaelnökként,
vizsgabizottsági tagként vagy javító tanárként – közremûködhetnek a versenyvizsgáztatásban.
A vizsgaszervezõk a vizsgáztatók felkérését a
252/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 3. § szerinti arányossági
és meghatározott minõségi követelményekre tekintettel
végzik.
VIII.1. A vizsgabizottság elnökének feladatai
A vizsgabizottság elnöke felel a szóbeli vizsga lebonyolításáért és a vizsgabizottság szakszerû mûködéséért.
A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: megvizsgálja, hogy a vizsgaszervezõ biztosította-e a versenyvizsgához szükséges körülményeket, feltételeket; tájékoztatja a vizsgázót a versenyvizsga menetérõl és a vizsgáztatás rendjérõl; vezeti a szóbeli vizsgát; A szóbeli vizsga során kérdéseket intézhet a vizsgázóhoz, átnézi az írásbeli
vizsgadolgozat eredményét; felfüggesztheti a vizsgázó
szóbeli vizsgáját; megvizsgálja a versenyvizsgával kap-
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csolatos iratokat, aláírja a versenyvizsga iratait, tájékoztatja a vizsgázót a versenyvizsga eredményérõl.
VIII.2. A vizsgabizottság tagjának feladatai
A vizsgatag közremûködik a szóbeli vizsgáztatásban.
A szóbeli vizsga során kérdéseket intézhet a vizsgázóhoz
az írásbeli dolgozatában kifejtésre került esszékérdéssel
kapcsolatban és a közigazgatási versenyvizsga további témakörei tekintetében, továbbá közremûködik a vizsga értékelésében.
VIII.3. A javító tanár feladatai
Az esszét a javító tanár a KSZK által kiadott útmutató
alapján elektronikusan javítja ki és értékeli. Ezen felül
vizsgálja a tananyag elméleti és gyakorlati szempontú elsajátításának, a vizsgázó ezekrõl alkotott véleményének,
továbbá a vizsgázó írásbeli fogalmazási és stilisztikai,
nyelvhelyességi-helyesírási, valamint számítástechnikai
készségeit.
A javító tanár az értékeléskor összegzést készít. Az
esszét öt munkanapon belül kell kijavítani és elektronikusan megküldeni a vizsgaszervezõnek.

IX. Adatszolgáltatási kötelezettség
A megbízás, a felkérés közvetítése, a tájékoztatókkal,
továbbképzésekkel stb. kapcsolatos információkról szóló
értesítések biztosításához kérjük, hogy a személyi adatokban (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím) bekövetkezõ esetleges változást minden esetben írásban jelentsék a KSZK-nak.

X. Információ
A pályázattal kapcsolatban a következõ elérhetõségeken kérhetõ információ:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigazgatási Képzési Igazgatóság;
Versenyvizsga, Szakvizsga és Monitoring Iroda
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 26.
ügyintézõk: Bálint Katalin és dr. Szántai Adrienn oktatási és vizsgaszervezési szakreferensek
e-mail cím: katalin.balint@kszk.gov.hu; adrienn.szantai@kszk.gov.hu
telefonszám: 06 (1) 386-9659, 06 (30) 417-9449,
06 (30) 417-9376
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap
közigazgatási versenyvizsga országos vizsgáztatói névjegyzékébe történõ felvételhez

1. Személyi adatok:
Név: ....................................................................................................................................................................................
Születési név: .....................................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .............................................................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Telefon: ..............................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................
Munkahely neve, címe: ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

2. Iskolai végzettségre vonatkozó adatok:
Felsõfokú iskolai végzettség (több oklevél esetén mindegyik): ........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Felsõfokú szakképzettség(ek): ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Tudományos fokozattal rendelkezik-e [doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve
a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat]
igen
nem
Pedagógiai végzettséggel rendelkezik-e
igen
nem
(Javító tanári pozícióra jelentkezéskor elõnyt jelent a pedagógiai végzettség.)
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3. A nyilvántartásba vételt az alábbi témakörök megjelölésével kérem:
(Választását jelölje a témakörök mellett üresen hagyott oszlopban!)
Témakörök*

Témakörökhöz elvárt végzettség

A társadalom és a társadalmi együttélés jogász, igazgatásszervezõ, közgazdász, politológus,
szociológus, szakirányú egyetemi szintû pedagógiai
alapfogalmai
végzettség
Alkotmányos és jogi ismeretek

jogász, igazgatásszervezõ

Közigazgatás-tudomány és közigazgatási jogász, igazgatásszervezõ, politológus, szakirányú
egyetemi szintû végzettség
ismeretek
Gazdasági, pénzügyi ismeretek

közgazdász, jogász, igazgatásszervezõ

Emberi jogi, etikai és adatkezelési
ismeretek

jogász, igazgatásszervezõ, közgazdász, politológus,
szociológus, szakirányú egyetemi szintû pedagógiai
végzettség

* Maximum három témakör választható!

4. Milyen minõségben kíván közremûködni a versenyvizsgáztatásban?
(Választását x-szel jelölje a témakörök mellett üresen hagyott oszlopban!)
vizsgaelnök
vizsgatag
javító tanár

5. Az ország melyik régiójában vállalja a vizsgáztatói feladatokat?
(Választását jelölje a témakörök mellett üresen hagyott oszlopban!)
Országosan, minden régióban
Nyugat-dunántúli régió
Közép-dunántúli régió
Dél-dunántúli régió
Közép-magyarországi régió
Észak-magyarországi régió
Észak-alföldi régió
Dél-alföldi régió
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2. számú melléklet

Nyilatkozat
Ha vizsgáztatói pályázatom sikeres lesz vállalom, hogy
a) felkérés esetén a vizsgaszervezõ által megjelölt idõpontban közremûködöm az általam megjelölt témában, az általam választott vizsgabizottsági pozíció szerint a közigazgatási versenyvizsgáztatásban;
b) felkészülök az általam megjelölt témakörökbõl;
c) 2009-ben elsõ alkalommal díjmentesen, a továbbiakban saját költségen részt veszek a KSZK által szervezett felkészítõ
tanfolyamokon, melyeknek sikeres elvégzésérõl tanúsítványt kapok, és a felkészítõk zárásaként szintfelmérõt teszek;
d) haladéktalanul közlöm az adataimban történt változást a KSZK-val.
Hozzájárulok ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a vizsgáztatói névjegyzéken a pályázati adatlapon szereplõ adataimat kezeljék.
Tudomásul veszem, hogy az OKV elnöke törölhet a vizsgáztatói névjegyzékbõl, ha
a) rendszeresen nem teszek eleget a vizsgafelkérésnek (évente legalább öt alkalommal),
b) a vizsgáztatást határidõn túl lemondom (a vizsga napját megelõzõ három napon belül, évente legalább három alkalommal),
c) adataim frissítése céljából nem mûködik együtt a KSZK-val,
d) nem veszek részt a KSZK által szervezett felkészítõ tanfolyamon,
e) a felkészítõ képzésén önhibámból nem jelenek meg, vagy annak egy részérõl távol maradok, úgy tanúsítványt nem
kapok és a felkészítõ tanfolyam teljes költségét megtérítem,
f) súlyosan megsértem a vizsgáztatás rendjére vonatkozó szabályokat,
g) törlésemet kérem.
Dátum: ……………………………………
……………………………………
aláírás

3. sz. melléklet
Vizsgáztatási/gyakorlati idõ igazolására szolgáló ûrlap
Intézmény neve, címe

Témakör

Idõtartama
(mettõl meddig)

Pecsét, aláírás
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4. számú melléklet

Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév/Utónév(ek)
Születési dátum
Cím(ek)
Telefonszám(ok)

Mobil:

Fax(ok)
E-mail(ek)
Szakmai tapasztalat
Idõtartam

Külön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött állást, a legutóbbitól kezdve
és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges)

Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Idõtartam
Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Idõtartam
Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Tanulmányok
Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa

Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és vissza felé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges)
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Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Egyéni készségek
és kompetenciák
Társas készségek és kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen feladatvégzés során sajátí totta el. (Pl.: együttmûködési készség, kommunikációs készség – írásban és szóban, prezentációs
készség, alkalmazkodási készség stb.)

Szervezési készségek és kompe- Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen feladatvégzés során sajátí tenciák
totta el. (Pl.: koordinációs készség, adminisztrációs készség, vezetõi kompetenciák stb.)

Számítógép-felhasználói készsé- Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen feladatvégzés során sajátí gek és kompetenciák
totta el. (Pl.: MS Office megfelelõ ismerete – Word, Excel, PowerPoint, egyéb alkalmazások – inter netismeret stb.)

Egyéb készségek és kompetenciák

Ismertessen minden olyan kompetenciát, amelyet értékesnek tart, és amelyek korábbi címszavaknál
még nem szerepeltek.

Kiegészítõ információk

Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontakt személyek, referenciák stb. (Törölje a rova tot, ha nem szükséges)

Publikációs jegyzék

Sorolja fel szakmai munkássága során alkotott, publikált fõbb mûveit.

Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
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5. számú melléklet

A közigazgatási versenyvizsga tantárgystruktúrája
1. Tantárgy: A társadalom és a társadalmi együttélés alapfogalmai
1.1. modul: A társadalmi együttélés alapfogalmai
Követelmények:
Középfok:
– Legyen képes bemutatni a társadalmi együttélés szabályainak típusait (eredetüket, rendeltetésüket és változások fõ
okait), valamint tudjon különbséget tenni szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog között.
– Tudjon különbséget tenni a magánérdek, közérdek, közjó, autonómia és szolidaritás, társadalmi igazságosság fogalma között.
– Ismerje a nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmainak jelentését és tartalmát a mai magyar társadalomban.
Felsõfok:
– Példákon keresztül tudjon különbséget tenni a magánérdek, közérdek, közjó, autonómia és szolidaritás fogalma között, ismerje az állam és társadalom közötti bizalom fogalmát.
– Tudja értelmezni a nemzeti szuverenitás fogalmát, és legyen képes bemutatni a nemzet fogalma kialakulásának
fõbb történelmi állomásait.
– Példákat ismerjen a hazai és az uniós kisebbségi jogvédelmi rendszerbõl, legyen tisztában a jogvédelem közigazgatási eszközrendszerével.
– Legyen képes bemutatni a helyi társadalmat és annak legfontosabb jellemzõit.
1.2. modul: Társadalmi folyamatok
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a társadalmat jellemzõ alapvetõ konfliktusokat és a szegénység problémájának alapkérdéseit.
– Példákon keresztül legyen képes bemutatni, hogy a közigazgatás milyen szerepet játszik a társadalmi egyenlõtlenségek kezelésében.
– Ismerje a hazai népességszám és a várható életkor alakulásának fõbb tendenciáit és tudja példák segítségével bemutatni az ezzel kapcsolatos problémákat.
Felsõfok:
– Ismerje a társadalmi rétegzõdés, a társadalmi mobilitás és a társadalmi egyenlõtlenség fogalmát (nemzedékek, etnikai csoportok, szociális különbségek), illetve a társadalmi rétegzõdés változásának meghatározó tényezõit, a társadalmi
mozgások fõbb hajtóerõit, s hazai példákon keresztül legyen képes bemutatni a társadalmi rétegzõdéssel, illetve annak
változásával kapcsolatos meghatározó folyamatokat.
– Ismerje a migrációval kapcsolatos alapvetõ fogalmakat (legális és illegális migráció) és a társadalomra gyakorolt
hatását.
– Ismerje a hazai népességszám és a várható életkor alakulásának fõbb tendenciáit és problémáit, legyen képes összehasonlítani azt más európai államokéval.
– Ismerje a demográfiai robbanás fõbb társadalmi és gazdasági okait a „fejlõdõ világban”, a népesség csökkenésének
és elöregedésének problémáit hazánkban és más európai országokban.
– Ismerje a településszerkezet változásainak jelenlegi fõbb tendenciáit hazánkban, példákon keresztül legyen képes
bemutatni az elnéptelenedés problémáját.
– Ismerje a diszkrimináció fogalmát és jellemzõ formáit (közvetett és közvetlen).
– Ismerje a társadalmi tõke fogalmát, példákon mutassa be a társadalmi rétegek és csoportok közötti, valamint az állam és társadalom közötti bizalom és bizalomhiány következményeit.
1.3. modul: A politikai intézményrendszer alapfogalmai
Követelmények:
Középfok:
– Legyenek átfogó ismeretei a politika, a politikai rendszer elemeirõl és funkcióiról, a modern pártok kialakulásáról,
történeti típusairól és a pártrendszerek típusairól.
– Legyen képes alapfogalmi szinten (átfogó) képet adni Magyarország jelenlegi politika intézményrendszerérõl.
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Felsõfok:
– Legyen képes értelmezni a politikai rendszer alapfogalmait a magyar politikai rendszer történetébõl vett példákon
keresztül.
1.4. modul: Nemzetközi kapcsolatok
Követelmények:
Középfok:
– Példák segítségével legyen képes bemutatni néhány kiemelt jelentõségû, aktuális nemzetközi konfliktus fõbb okait,
ismerje a legjelentõsebb nemzetközi szervezeteket.
– Legyenek alapvetõ ismeretei az európai integráció fejlõdésének történetérõl, az integráció formáiról, fõ célkitûzéseirõl, elõnyeirõl, hátrányairól.
– Legyenek alapvetõ ismeretei az Európai Unió intézményrendszerérõl és az uniós döntéshozatali rendszerrõl.
Felsõfok:
– Tudja bemutatni az európai egység gondolatát, ismerje kiemelkedõ képviselõit.
– Legyenek ismeretei az Európai Unió helyérõl a világgazdaságban és a nemzetközi politikában.
– Tudja bemutatni Magyarország helyét az Európai Unióban.
– Ismerje az európai integráció fejlõdésének meghatározó állomásait és alapvetõ dilemmáit.
– Átfogóan ismerje az Európai Unió intézményrendszerét.
– Legyenek alapvetõ ismeretei az uniós döntéshozatali rendszerrõl, a jogalkotás folyamatáról és a közösségi jogrendszerrõl.
– Ismerje a közösségi költségvetés fõbb tartalmi elemeit, s legyenek átfogó ismeretei a közös célok megvalósításában
betöltött szerepével (mikor és miért jött létre, milyen nagyságrendû, mi a szerepük a pénzügyi perspektíváknak).
– Ismerje a regionális politika, valamint az egyéb uniós politikák fejlõdésének történetét, s szerepét, eszközeit.
– Példákkal, összehasonlító adatokkal legyen képes bemutatni az Európai Uniót jellemzõ fejlettségbeli különbségeket.
2. Tantárgy: Alkotmányos és jogi ismeretek
2.1. modul: Alkotmányos ismeretek
Követelmények:
Középfok:
– Tudjon különbséget tenni a kartális és történeti alkotmány között.
– Ismerje az alkotmány szabályozási tárgyköreit.
– Legyen tisztában az alkotmányjognak a jogrendszerben elfoglalt helyével.
– Legyen képes felsorolni az alkotmányban megfogalmazott alapvetõ jogokat és kötelezettségeket.
– Legyen képes megkülönböztetni a népi kezdeményezés, a népszavazás és a választás jogintézményét, ismerje a választási alapelveket.
Felsõfok:
– Legyen képes különbséget tenni az emberi és állampolgári jogok között.
– Ismerje a közvetett és közvetlen hatalomgyakorlás formáit és legfontosabb jellemzõit, a választási rendszer fõbb
jellemzõit.
2.2. modul: Államszervezet
Követelmények:
Középfok:
– Rendelkezzen alapvetõ ismeretekkel az Országgyûlés, az államfõ, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék,
az országgyûlési biztosok, a bíróságok és az ügyészség fõbb feladatairól és szervezetrendszerérõl.
– Rendelkezzen alapvetõ ismeretekkel az igazságszolgáltatás szervezetrendszerérõl.
Felsõfok:
– Legyen képes bemutatni az Országgyûlés fõbb feladatait és hatáskörét, az országgyûlési képviselõk fõbb feladatait,
jogait és kötelességeit.
– Legyen képes bemutatni az államfõ államszervezetben betöltött helyét és szerepét, jogállását és fõbb feladatait.
– Rendelkezzen átfogó ismeretekkel a kormány feladat- és hatáskörérõl.
– Legyen képes bemutatni az Alkotmánybíróság, az országgyûlési biztosok, a bíróságok és az ügyészség fõbb feladatait és szervezetrendszerét.
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2.3. modul: Jogi szabályozás
Követelmények:
Középfok:
– Legyenek alapismeretei a jogrendszerrõl, példákon keresztül legyen képes elhatárolni a közjogot a magánjogtól.
– Rendelkezzen a jogszabályok jelölésével, kihirdetésével, nyilvántartásával kapcsolatos alapvetõ ismeretekkel.
– Legyen képes átfogó módon bemutatni a jogforrási hierarchiát, ismerje annak jelentõségét.
Felsõfok:
– Legyen tisztában a jogszabályok változásainak okaival, a jogszabályok szerepével a társadalmi életben.
– Tudjon különbséget tenni a jogos és jogtalan között, ismerje a jogkövetés és jogsértés fogalmát.
– Ismerje a jogviszony, a joghézag és a jogi tények fogalmát.
2.4. modul: Jogalkalmazás
Követelmények:
Középfok:
– Legyen tisztában a jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszközeinek általános jellemzõivel.
– Tudjon különbséget tenni érvényesség és hatályosság között.
– Legyen átfogó képe az igazságszolgáltatás szereplõirõl és ismerje a közigazgatási, a polgári peres, illetve a büntetõeljárás fõbb szakaszait.
Felsõfok:
– Ismerje a jogalkalmazás fajtáit.
– Tudja megkülönböztetni a jogalkalmazás szakaszait.
3. Tantárgy: Közigazgatás-tudomány és közigazgatási ismeretek
3.1. modul: Társtudományok
Követelmények:
Középfok:
– Legyenek alapismeretei a közigazgatási ismeretek társtudományairól (jogtudomány, politikatudomány, igazgatástudomány, szociológia, pszichológia), illetve azok fõbb vizsgálati kérdéseirõl.
Felsõfok:
– Rendelkezzen ismeretekkel arról, hogy a külsõ tényezõk (gazdaság, politika, társadalom) milyen kölcsönhatásban
vannak a közigazgatással.
3.2. modul: Modern közmenedzsment-irányzatok
Követelmények:
Középfok:
– Legyenek alapismeretei a modern közmenedzsment-irányzatokról, illetõleg ezen iskolák kritikáiról.
– Ismerje a modern bürokrácia fogalmát és az állam meghatározó funkcióit.
– Ismerje a szociális piacgazdaságban az állam szerepének lényegét.
– Ismerje a „pénzért értéket” elvet, valamint a társadalmi költség, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, az állami
(közigazgatási) döntésekben való állampolgári részvétel fogalmát.
– Ismerje a szubszidiaritás elvének lényegét, és a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ hozzáférés elvét.
Felsõfok:
– Példákon keresztül legyen képes bemutatni és felismerni az államról vallott felfogások (koncepciók) fejlõdését
(klasszikus polgári állam, liberális állam, totalitárius állam, szociális piacgazdaság.
– Legyen képes példákon keresztül bemutatni a kormányzati projektmanagement legfontosabb sikerkritériumait.
– Ismerje az ENSZ megközelítésének fõ jellemzõit a közigazgatás fejlesztése tekintetében.
– Tudjon példákat mondani, hogy mikor szabad és mikor nem kiszervezni egy-egy állami feladatot.
– Ismerje a modern államok elõtt álló legfõbb kihívásokat, és legyen képes indokolni, hogy véleménye szerint milyen
államkép felel meg legjobban e kihívásoknak.
– Ismerje a stratégiai kormányzás (strategic govermance) legfontosabb követelményeit.
– Ismerje a modern közigazgatás-tudományi irányzatok fõ állításait és azok kritikáit (különösen: public choice, neoinstitucionalizmus, managementiskolák, govermance-iskolák).
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– Legyen képes bemutatni a reguláció-dereguláció vita lényegét.
– Legyen képes példákon keresztül bemutatni a demokratizmus és a hatékonyság érvényesülését a közigazgatásban.
Gyakorlati példában legyen képes javaslatot tenni a centralizáció-decentralizáció kívánatos arányára.
– Ismerje a közszférában alkalmazott mérési eljárásokkal kapcsolatos alapösszefüggéseket.
3.3. modul: Önkormányzat
Követelmények:
Középfok:
– Legyen képes értelmezni az önkormányzatiság lényegét, ismerje az önkormányzati jogokat és az önkormányzatok
típusait.
– Ismerje az önkormányzati feladatok telepítésének általános szabályait, legyen képes bemutatni az önkormányzatok
szervezetének és mûködésének fõbb szabályait.
Felsõfok:
– Legyen képes konkrét példák segítségével ismertetni az önkormányzatiság elvét.
– Ismerje az önkormányzati feladatokat, legyen képes rendszerszerûen bemutatni az önkormányzatok szervezetét és
mûködését.
– Ismerje a közszolgáltatás szervezés megoldásait, tudjon különbséget tenni az állami és önkormányzati feladatok
között.
3.4. modul: Közigazgatási eljárás
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a közigazgatási eljárás alapelveit, szakaszait, fõbb jogintézményeit.
– Ismerje a magyarországi e-kormányzati törekvéseket, tudjon példákat mondani már mûködõ elektronikus ügyintézési lehetõségekre.
Felsõfok:
– Ismerje a magyarországi és EU-szintû e-kormányzati törekvéseket, tudjon példákat mondani már mûködõ elektronikus ügyintézési lehetõségekre.
3.5. modul: Államigazgatás
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a közigazgatás fogalmát, szervezeti felépítését.
– Tudjon különbséget tenni feladat- és hatáskör között.
– Ismerje az irányítás, vezetés, felügyelet, ellenõrzés lényegét.
– Tudja meghatározni a központi közigazgatási szerv (minisztérium, kormányhivatal, központi hivatal), dekoncentrált szerv, köztestület, közalapítvány, közintézet, közüzem fogalmát, ismerje azok lényeges jellemzõit.
– Tudjon különbséget tenni az egyes kormányzati típusok között.
Felsõfok:
– Ismerje a központi közigazgatás szervezetére és mûködésére, illetve feladat- és hatáskörére vonatkozó alapvetõ
szabályokat.
3.6. modul: Közszolgálat
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a közigazgatás személyzeti rendszereinek fõbb jellemzõit (zárt, nyitott), a karrierelvû rendszerek fõbb elemeit (kiválasztás, elõmenetel, vizsgarendszer, díjazás, foglalkoztatási védelem stb.).
Felsõfok:
– Legyen képes példákon keresztül felismerni és összehasonlítani a közszolgálat egyes foglalkoztatási jogviszonyait
és a munkaviszonyt.
– Ismerje a közszolgálati jogviszony keletkezését, megszûnését és megszüntetésének eseteit és következményeit.
– Ismerje a közszolgálati jogviszony lényeges jogintézményeit, a köztisztviselõk sajátos kötelezettségeit és jogait.
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4. Tantárgy: Gazdasági, pénzügyi ismeretek
4.1. modul: A gazdaság mûködésének alapfogalmai
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a gazdasági növekedés (GDP, GNP), infláció, költségvetési egyensúly, fogalmát.
– Ismerje a piac fogalmát és a kereslet-kínálat fõbb törvényszerûségeit.
Felsõfok:
– Legyen képes bemutatni a gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság, az infláció és a külsõ, belsõ egyensúly közötti
fõbb összefüggéseket és tudjon példákat mondani azok alátámasztására.
4.2. modul: Üzleti ismeretek
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a vállalkozások fõbb csoportosítási lehetõségeit, tudjon példákat mondani a különbözõ tevékenységet végzõ vállalkozásokra.
– Ismerje a különbözõ tulajdonformákat, valamint vállalkozási formákat, és tudja azokat jellemezni.
– Ismerje az éves beszámoló és a mérleg fogalmát.
Felsõfok:
– Ismerje a pénz szerepét a gazdasági folyamatokban.
– Legyenek átfogó ismeretei a hazai bankrendszer felépülésérõl.
– Tudjon példákat mondani piackutatási eszközökre, ismerje a kérdõívkészítés fõ jellemzõit.
– Ismerje az üzleti stratégiai gondolkodás és a SWOT-analízis lényegét.
– Tudja értelmezni az információk megjelenítésének egyszerûbb formáit: grafikonok, diagramok.
– Ismerje a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának (Corporate Social Responsibility) koncepcióját, tudjon példát mondani nonprofit vállalatra (Social Enterprise), vállalkozási tevékenységet végzõ civil szervezetre, ismerje a vállalatok által adott támogatások elõnyeit és veszélyeit;
– Ismerje a fõbb e-banking, e-biztosítás és e-brokering szolgáltatásokat és példákon keresztül legyen képes bemutatni
a magyarországi bankkártyahasználat jellemzõit;
– Ismerje az e-kereskedelem, illetve az e-üzletvitel fõbb területeit, az e-közbeszerzés lehetõségeit és korlátait.
4.3. modul: Államháztartási ismeretek
Követelmények:
Középfok:
– Legyen átfogó ismerete az államháztartás alrendszereirõl, a központi és a helyi önkormányzati költségvetés bevételeirõl, illetve kiadásairól.
– Legyen átfogó ismerete a költségvetési szervek gazdálkodásáról.
Felsõfok:
– Ismerje az államháztartás fogalmát és funkcióit.
– Tudja felsorolni az államháztartás alrendszereit és azok sajátosságait.
– Legyen képes bemutatni a központi költségvetés bevételeit és kiadásait, a társadalombiztosítási alrendszerben mûködõ alapokat és a helyi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát.
– Ismerje a Magyar Államkincstár szerepét az államháztartás alrendszereinek mûködésében.
– Ismerje a költségvetési szerv fogalmát.
– Ismerje az államháztartási rendszer ellenõrzésének célját, a számvevõszéki, a költségvetési és a helyi önkormányzati gazdálkodási ellenõrzések sajátosságait.
4.4. modul: Globalizáció és fenntartható fejlõdés
Követelmények:
Középfok:
– Legyenek alapvetõ ismeretei a globalizációról, hazai és nemzetközi példák segítségével tudja bemutatni annak elõnyeit és hátrányait.
– Ismerje a fenntartható fejlõdés koncepciójának lényegét.
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– Lássa a gazdasági fejlõdés és a környezetszennyezés alapvetõ összefüggéseit.
– Legyenek alapvetõ ismeretei az információs társadalomról.
Felsõfok:
– Példákon keresztül legyen képes bemutatni az állandó növekedésre irányuló racionális gazdasági magatartás sajátosságait és a szabad és a szabályozott piac társadalmi hozadékát és hátrányait.
– Ismerje a környezetszennyezés helyi és világméretû problémáit.
– Példákon keresztül tudja bemutatni, hogy az információs társadalomnak milyen hatása van a gazdaságra, a közigazgatásra, a kultúrára és az ismeretszerzésre, illetve az emberek mindennapi életére.
– Legyen képes példák segítségével bemutatni a kulturális uniformizálódás világméretû folyamatát, valamint a tömegkultúrának az egyénre, társadalomra, az államra, illetve a magas kultúrára gyakorolt hatását.
– Legyen képes értelmezni, hogy miért fontos a kulturális sokféleség megõrzése.
– Példák segítségével mutassa be, hogy a közigazgatás hogyan képes hozzájárulni a fenntartható fejlõdéshez.

5. Tantárgy: Emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek
5.1. modul: Etika, érdekkonfliktus-kezelés
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje az etika fogalmát.
– Tudja felsorolni a közszolgálati etika alapelveit.
– Ismerje az érdekkonfliktus-kezelés alapelveit (közérdek szolgálata, átláthatóság, vizsgálat elõmozdítása, egyéni felelõsség, személyes példa, támogató szervezeti kultúra).
– Tudjon példát mondani a köztisztviselõi összeférhetetlenségi szabályokra.
Felsõfok:
– Példákon keresztül legyen képes bemutatni az egyes erkölcsi értékek közötti választás problémáit (hatékonyság,
törvényesség).
– Legyen képes bemutatni, hogy a köz- és magánszektor közötti határvonal elmosódása milyen következménnyel jár
az érdekkonfliktus-kezelés területén.
5.2. modul: Korrupció kiküszöbölése, korrupciós kockázatok csökkentése, elszámoltathatóság
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a korrupció többirányú megközelítését (jogtudomány, pszichológia, szociológia, gazdaságtudomány),
amelynek alapján képes legyen értelmezni a korrupciót.
– Ismerje a korrupciós jelenségek lényegét és megjelenési formáit (vesztegetés, hivatali visszaélés, sikkasztás, csalás,
zsarolás, protekcionizmus, részrehajlás).
– Ismerje a korrupció visszaszorításának intézményrendszerét (jogi és szabályozási technikák, pénzügyi és döntéshozatali átláthatóság, etikai kódexek).
– Ismerje a korrupció visszaszorításának intézményrendszerét [jogi és szabályozási technikák, pénzügyi és döntéshozatali átláthatóság, etikai kódexek, vészjelzõ munkatársak (whistle blowing)].
Felsõfok:
– Képes legyen értékelni a korrupció társadalmi, gazdasági következményeit.
– Ismerje a közigazgatás és a korrupció találkozási pontjait (ajándékozás, közigazgatási korrupció területei, közbeszerzés és korrupció).
– Képes legyen jellemezni a rendszerbe épült korrupciót.
– Tudjon felsorolni korrupcióellenes stratégiákat, s azok legfontosabb jellemzõit.
5.3. modul: Anti-diszkrimináció és esélyegyenlõség
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a hátrányos megkülönböztetés okait (sztereotípia, elõítélet).
– A vonatkozó uniós irányelvek alapján ismerje a következõ alapfogalmakat (emberi jogok, diszkrimináció, egyenlõ
bánásmód elve, esélyegyenlõség, elõnyben részesítés).
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– Ismerje az elõítéletek enyhítésének lehetséges eszközeit (együttélés, multikulturalizmus, antirasszista nevelés).
– Tudja felsorolni a legfontosabb esélyegyenlõségi területeket és a különösen veszélyeztetett társadalmi csoportokat
(etnikai kisebbségek, társadalmi nemek, fogyatékkal élõk).
– Rendelkezzen alapvetõ ismeretekkel az esélyegyenlõség érvényesülését elõsegítõ intézményrendszerrõl.
Felsõfok:
– Tudja megkülönböztetni a fogyatékkal élõ emberekkel való bánásmód társadalmi modelljeit (orvosi, egészségügyi,
képzési, szolgáltatói, szükségleten alapuló).
– Legyen képes példákon keresztül bemutatni a nõkkel szembeni diszkrimináció jellemzõit a társadalomban.
– Ismerje az esélyegyenlõség alapfogalmait (emberi jogok, diszkrimináció, egyenlõ bánásmód elve, esélyegyenlõség
és az elõnyben részesítés fogalmát).
– Rendelkezzen alapvetõ ismeretekkel az esélyegyenlõség érvényesülését elõsegítõ intézményrendszerrõl.
– Tudja bemutatni a közigazgatás szerepét az esélyegyenlõség megteremtésében.
– Ismerje a romákkal és a bevándorlókkal kapcsolatos esélyegyenlõségi politikákat.
– Tudja értelmezni a többszörös diszkrimináció és az egymást erõsítõ egyenlõtlenségek fogalmát.
– Ismerje az elõítéletek enyhítésének lehetséges eszközeit (együttélés, multikulturalizmus, antirasszista nevelés).
5.4. modul: Átláthatóság, nyilvántartás és adatvédelem a közigazgatásban
Követelmények:
Középfok:
– Ismerje a személyes adat, különleges adat, közérdekû adat és a közérdekbõl nyilvános adat fogalmát.
– Ismerje a közigazgatás átláthatóságára vonatkozó alapelveket és fontosabb szabályokat.
– Ismerje az adatvédelmi biztos jogállását, tudja felsorolni feladat- és hatásköreit.
– Ismerje az adatvédelemmel és az információszabadsággal kapcsolatos jogorvoslati és felelõsségi kérdéseket (polgári peres eljárás, büntetõjogi felelõsség, fegyelmi felelõsség).
– Tudjon példát említeni a közigazgatásban vezetett, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokra.
– Ismerje az elektronikus információszabadság lényegét, tudjon példát mondani érvényesülésére.
– Ismerje a személyes adatok védelmével kapcsolatos alapelveket.
Felsõfok:
– Példákon keresztül képes legyen bemutatni a személyes adatokkal való önrendelkezési jog, valamint az egyéb alkotmányos jogok érvényesítéséhez és a közigazgatás hatékonyságának biztosításához szükséges személyazonosító és
lakcímadatok használatához fûzõdõ közérdek összhangjának megteremtését.
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Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
(továbbiakban: OKV) elnöksége
pályázatot hirdet
közigazgatási versenyvizsgára felkészítõ tanfolyam
szervezésére jogosító intézményi minõsítésre
A pályázatot az OKV a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10/C. § és a 2007. évi
LXXXIII. törvény 40. § (3) bekezdése értelmében írta ki.
I. Bevezetés
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 2007. július 1-jén hatályba lépett módosítása szerint a jövõben köztisztviselõi kinevezést, vezetõi megbízást, vezetõi kinevezést csak az kaphat, aki eredményes
közigazgatási versenyvizsgát tett. A jogszabályi rendelkezések értelmében a sikeres versenyvizsga mint kötelezõ
pályázati elem fokozatosan kerül bevezetésre a különbözõ
közigazgatási szervek köztisztviselõi vonatkozásában
(a törvénymódosításban foglaltakat a központi államigazgatás vezetõire és a központi államigazgatás területi és helyi szerveinek vezetõire 2009. július 1-jétõl, a köztisztviselõkre 2009. december 1-jétõl kell alkalmazni).
A versenyvizsga rendszerének, tartalmának kialakítása
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (továbbiakban: KSZK) koordinálásával,
közigazgatási szakértõk és társadalmi szervezetek bevonásával történt meg. Az új típusú vizsga bevezetésére, a tananyagok kifejlesztésére és a vizsga szereplõinek felkészítésére európai uniós források állnak rendelkezésre, melyeket a KSZK-nak a támogatási szerzõdésekben meghatározott idõkereteken belül kell felhasználnia.
A versenyvizsgát szabályozó kormányrendelet még
nem került elfogadásra, de az európai uniós források meghatározott idõintervallumon belüli felhasználása, valamint
a jogszabályban meghatározott bevezetési határidõ miatt a
pályázat kiírása szükségszerûvé vált.

II. A pályázat célja
A közigazgatási versenyvizsgára felkészítõ tanfolyamot
szervezõ intézmények kiválasztása és az intézmény minõsítése e tevékenységre.
A közigazgatási versenyvizsga felkészítõ tanfolyam
szervezésére a feladatellátás folyamatossága, fenntartásának biztosítása érdekében a következõ öt évben tanfolyamszervezõ tevékenységet végzõ felnõttképzési és/vagy
felsõoktatási intézmények kijelölése.

III. Általános rendelkezések
Közigazgatási versenyvizsga-felkészítõ tanfolyam szervezési jogosultságot pályázat útján lehet nyerni.
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Jelentkezni a mellékelt ûrlap (1. sz. melléklet Pályázati
adatlap) segítségével lehet. A pályázatokat postai úton három példányban elektronikusan (CD) és két példányban
papír alapon kell benyújtani a KSZK Közigazgatási
Képzési Igazgatóság 1518 Budapest, Pf. 26 címére, továbbá lehetõség szerint elektronikusan az alábbi e-mail címre:
kepzesi-igazgatosag@kszk.gov.hu.
A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelõen, hiánytalanul, a kérdésekre választ
adva és az ott megjelölt ûrlapokkal és egyéb mellékletekkel együtt szükséges benyújtani (lásd még 5. számú melléklet Formai ellenõrzési ûrlap). Kérjük, hogy a pályázati
dokumentáció minden oldalát cégszerû aláírással hitelesítsék.
A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat közigazgatási
versenyvizsga-felkészítõ tanfolyam szervezésére jogosító minõsítésére” megnevezést.
A pályázatokban a valótlan adat, információ közlése
megtévesztésnek minõsül, és automatikus kizárást eredményez.
A pályázat 2009. április 3-ig nyújtható be, és 2009. május 15-ig kerül elbírálásra.
A pályázatok elbírálására az OKV elnökségének felhatalmazása alapján a KSZK háromtagú bírálóbizottságot
hoz létre, és gondoskodik annak mûködtetésérõl. A bírálóbizottság tagjainak névsora a KSZK honlapján kerül kihirdetésre.
A bizottság a pályázati felhívásban bekért dokumentumok alapján értékeli a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz az OKV elnökségének a nyertes pályázó közigazgatási versenyvizsga-felkészítõ tanfolyam szervezésére
jogosító minõsítésére. A bizottság a minõsítés eredményérõl felvilágosítást harmadik személynek nem adhat.
A pályázat nyerteseit az OKV elnöksége minõsített tanfolyamszervezõ intézménnyé jelöli ki öt évre. Az e pályázat keretében kiválasztott intézmény a tanfolyamszervezõi
feladatokat az OKV elnöksége által kiadott minõsítési dokumentumban feltüntetett és az együttmûködési megállapodásban rögzített idõponttól láthatja el.
A minõsítés idõtartamára az OKV által kiadott minõsítõ
dokumentum alapján együttmûködési megállapodás megkötésére kerül sor a KSZK és a nyertes pályázó intézmény
között. A minõsítés idõtartama öt, évenkénti minõsítési
idõszakra osztódik. A második idõszaktól a tanfolyamszervezõi tevékenység ellátása a következõ éves együttmûködési megállapodás megkötéséhez kötött, melynek
feltétele a megelõzõ minõsítési idõszakban folytatott tanfolyamszervezõ tevékenység ellátásáról szóló szakmai és
módszertani beszámoló KSZK részérõl való elfogadása,
valamint a következõ évi minõsítési idõszakra vonatkozó
– a közigazgatási versenyvizsga-felkészítõ tanfolyamra
vonatkozó – Képzési terv KSZK részérõl történõ jóváhagyása.
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IV. A pályázat tartalma
IV.1. A felkészítõ tanfolyam lebonyolításához szükséges kritériumok meghatározása
IV.1.1. A pályázaton elnyerhetõ intézményi minõsítésre vonatkozó szakmai feltételek
Tárgyi feltételek
A KSZK által elvárt minimum tárgyi feltétel: oktatóterem-kapacitás a résztvevõi létszámmal arányos mértékben, de minimum 1 db 30 fõ elhelyezésére alkalmas terem.
A rendelkezésre álló tárgyi feltételeket kérjük a 2. számú mellékleten mutassa be!1
Személyi feltételek
A KSZK által elvárt minimum személyi feltétel:
– 1 fõ képzési tevékenységért felelõs vezetõ (az intézmény fõfoglalkozású munkatársa)
– 1 fõ oktatásszervezõ (az intézmény fõfoglalkozású
munkatársa)
– A kötelezõ versenyvizsga oktatói felkészítõ tanfolyamot eredményesen elvégzett oktató,2
A rendelkezésre álló humán erõforrást kérjük a 2. sz.
mellékleten3 mutassa be!
A tanfolyamszervezéshez szükséges humán erõforrás
meghatározása
– Oktatók – a programdokumentációban meghatározottak szerint
– Oktatásszervezõk – adminisztráció ellátása, technikai szakemberek stb. – közép- vagy felsõfokú szakirányú
képesítés és legalább három év azonos munkaterületen
szerzett szakmai tapasztalat
A szükséges humán erõforrás létszámot a tervezett csoportszámmal arányosan szükséges biztosítani. A felkészítõ tanfolyamon alapvetõen a versenyvizsga kétszintû követelményrendszerével összefüggésben középszintû, ill.
felsõszintû modulokra történik a beiskolázás a belépõ jelentkezõk iskolai végzettségétõl és választásától függõen,
valamint – a vonatkozó jogszabályi elõírások szerint –
nem keveredhetnek a csoportok kialakítása során az eltérõ
szinten tanuló célcsoportok, a középszintû és felsõszintû
felkészítõn részt vevõk számára külön tanfolyami elõadások kerüljenek megtartásra.
A tanfolyamszervezõtõl elvárt követelmény, hogy a tanfolyamszervezéshez kiírt oktatói pályázatokhoz csatoltan
be kell kérni a referenciákat, a szakmai önéletrajzot a megadott formátumban, melyekben igazolni kell az oktatónak
a programdokumentációban megfogalmazott követelmények meglétét.

1

Lásd 2. számú melléklet – Tárgyi feltételek bemutatása.
Lásd ehhez a 2. számú melléklet szándéknyilatkozatát arról, hogy a tanfolyamszervezõ elfogadja ezt a személyi feltételt és teljesíteni fogja.
3
Lásd 3. számú melléklet: oktatói kör ûrlap.
2
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IV.1.2. Tanfolyamszervezéshez kapcsolódó közremûködõk felkészítése
Az oktatók felkészítése a KSZK feladata. Ehhez a
KSZK módszertani segédanyagot és a szakmai felkészülést biztosít az oktatóknak.
A kötelezõ oktatói felkészítõn való részvétel díja a
résztvevõ számára önköltséges, vagy a tanfolyamszervezõ
által fizetett.
IV.2. Szakmai program
Kérjük, fejtse ki a pályázati célnak megfelelõ szakmai
programját!
A pályázati céllal megvalósítandó tanfolyam-szervezõi
tevékenység szakmai programjának bemutatása (összesen
maximum 14 000 karakter terjedelemben).
Csatolandó mellékletek:
– az intézmény által az utóbbi két évben megvalósított
képzési, továbbképzési program(ok) felsorolása, akkreditációs számukkal együtt;
– a FAT által elvégzett helyszíni vizsgálat eredményérõl készített jelentés másolata;
– a kérelem benyújtásakor érvényes, a szakmai tanácsadó testület által jóváhagyott képzési terv.
Nyilatkozat
– A képzési tevékenységért felelõs vezetõnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a minõsítési
eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértõk, a KSZK és az
OKV által történõ kezeléséhez hozzájárulnak.

V. A pályázók köre
V.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, magyarországi székhellyel rendelkezõ szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) FAT akkreditációval rendelkezõ felnõttképzési intézmények,
b) FAT akkreditációval rendelkezõ felsõoktatási intézmények,
amelyek
– a versenyvizsga központi programban meghatározottaknak megfelelõ felkészítõ tanfolyam szervezését vállalják tanfolyamok szervezése útján, a pályázati felhívás
szakmai feltételei szerint;
– vállalják, hogy a felkészítõt a KSZK és a területi versenyvizsga-szervezõk által elõre meghatározott vizsgaidõpontokhoz igazítják;
– betartják a pályázati felhívás VII.2. pontjában meghatározott minõségbiztosítási és monitoringkövetelményeket;
– jelentkeztek a pályázaton való részvételre a bírálati
díj (jelentkezési díj) befizetésével.
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V.2. Nem részesülhet közigazgatási versenyvizsgafelkészítõ tanfolyam-szervezõi minõsítésben az a pályázó, amely
a) a benyújtott pályázatában megtévesztõ vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
c) csõdeljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
d) lejárt esedékességû, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kinnlévõségük van a pályázatkezelõvel szemben,
e) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
f) pályázóval szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban Knyt.) 6. § bekezdése szerint foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidõben nem kezdeményezi.

VI. A pályázat díja
VI.1. A pályázat bírálati díja
A pályázat elbírálási díja 50 000 Ft. Sikertelen pályázat
esetén a bírálati díjat a KSZK nem fizeti vissza. A pályázónak a bírálati díjat a KSZK 10032000-0145146100000000 számú Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie a pályázat beadásának határidejéig,
mellékelve a beadott pályázathoz a bírálati díj befizetését
igazoló banki igazolás fénymásolatát 4.
VI.2. A regisztrációs díj
A nyertes pályázó számára a tanfolyam-szervezési minõsítéshez szükséges regisztrációs díj 500 000 Ft. A nyertes pályázó a regisztráció díját az értesítéstõl számított
8 munkanapon belül fizeti be a KSZK 1003200001451461-00000000 számú Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.
A minõsített tanfolyamszervezõk jegyzékét a KSZK
honlapján a www.kszk.gov.hu címen teszi közzé.

VII. A pályázatok érvényességi ellenõrzése
A benyújtott pályázatokat a KSZK nyilvántartásba veszi és nyilvántartásba vételi számmal látja el, majd formailag ellenõrzi a beadási határidõ lejártát követõ 15 munkanapon belül.
VII.1. A pályázatok formai ellenõrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége,5
4
A bírálati díj megfizetésének igazolása (a teljesített banki igazolás másolata).
5
Lásd 5. számú melléklet – Formai ellenõrzés ûrlap.
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b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való
jogosultsága,
c) a jelentkezési ûrlap elektronikus elküldésének dátuma, megfelelõsége,
d) a bírálati díj befizetése.
VII.2. Hiánypótlás
Amennyiben a KSZK a pályázat érvényességi ellenõrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy
alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja
fel legfeljebb öt munkanapos hiánypótlási határidõ megjelölésével.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen:
a) nem az V.1. pontban meghatározott pályázó nyújtotta
be a pályázatot.
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében,
c) a pályázó nem pótolta a hiányosságokat a felszólításban megjelölt határidõre vagy azoknak nem a hiánypótlási
felhívásban meghatározott módon tett eleget.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat
vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidõre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetõség, a KSZK
megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld
a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.
A KSZK a döntési javaslatot a pályázatok beadási határidejétõl (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított
határidõ lejártának napjától) számított 30 napon belül teszi
meg.
VII.3. A pályázók döntést követõ kiértesítése
Az OKV elnökségének döntését követõen a KSZK
15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat
elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi honlapján.
A döntés ellen a pályázó részérõl jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
A döntésrõl szóló értesítések tartalmazzák a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.
VII.4. Az együttmûködési megállapodás
Az együttmûködési megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumokat a nyertes pályázónak az értesítésben megjelölt határidõre kell megküldenie.
A nyertes pályázóval a szerzõdéskötéshez szükséges
valamennyi minõsítési feltétel határidõben való teljesülése
esetén az együttmûködési megállapodást a KSZK köti
meg. A tanfolyam-szervezõi tevékenység folytatására az
adott minõsítési idõszakra szóló együttmûködési megállapodás keretei között van lehetõség.
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A pályázati döntésrõl szóló értesítések tartalmazzák a
szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Az együttmûködési megállapodás megkötésének feltétele a versenyvizsga-felkészítõ program programdokumentációjának átvétele 500 000 Ft regisztrációs díj ellenében.
A KSZK a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja,
és amennyiben a megállapodás megkötéséhez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy
hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplõ határidõt, a KSZK a kedvezményezettet
8-8 munkanapos határidõvel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Az elsõ felszólítást elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg.
Érvényét veszti a pályázati döntés, ha a megállapodás a
pályázati döntésrõl szóló értesítésben megjelölt határidõn
belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb
okból nem jön létre. A együttmûködési megállapodás
megkötésének meghiúsulásáról a KSZK elektronikus és
postai úton értesíti a pályázót.

VIII. A minõsítést nyert intézmények kötelességei
VIII.1. A közigazgatási versenyvizsga-felkészítõ programban leírt követelmények, amelyektõl a tanfolyamszervezõ nem térhet el:
– A program megnevezése.
– A program célja.
– A program végrehajtásához ajánlott minimális óraszám.
– A program befejezésekor a résztvevõktõl elvárt ismeret, a tanfolyam teljesítésének tartalmi követelményei.
A felkészítõ tanfolyam költségét a tanfolyamszervezõ
maga állapítja meg.
VIII.2. Minõségbiztosítási követelmények
A tanfolyamszervezõk a FAT akkreditáció szerinti minõségbiztosítási követelmények alapján végzik az oktatási
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és képzési tevékenységüket, valamint hallgatói és felnõttképzési szolgáltatásaikat.
A KSZK, mint programtulajdonos a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen ellenõrzi a tanfolyamszervezést.
Az ellenõrzés fõbb módjai:
– Éves tervek, Statisztikai jelentések, Beszámolók küldése a KSZK-nak az együttmûködési megállapodásban
meghatározott szempontok szerint.
– A hallgatói, oktatói elégedettségi kérdõívek feldolgozott összesítése és megküldése a KSZK számára az együttmûködési megállapodásban meghatározott szempontok
szerint (az eredményt a KSZK nyilvánossá teszi hivatalos
honlapján).
A nyertes pályázó számára a feladat megvalósításának,
valamint az éves és évközi szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló elkészítésének
szempontjait a késõbbiekben megkötött együttmûködési
megállapodás tartalmazza.

IX. Adatszolgáltatási kötelezettség
A kapcsolattartást elõsegítendõ adatokban bekövetkezõ
esetleges változást minden esetben írásban jelentsék be az
KSZK címére.

X. Információ
A pályázattal kapcsolatban a következõ elérhetõségeken kérhetõ információ:
Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigazgatási Képzési Igazgatóság;
Versenyvizsga, Szakvizsga és Monitoring Iroda
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 26
ügyintézõ: Körtvélyfáy Barnáné monitoring-szakreferens
e-mail cím: kortvelyfayf@kszk.gov.hu
telefonszám: 06 (1) 386-9659, 06 (20) 516-3196
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap
közigazgatási versenyvizsga-felkészítõ tanfolyam szervezésére jogosító intézményi minõsítésre
Az intézmény neve
Az intézmény OM-azonosító száma6
Az intézmény címe (postai irányítószám,
helység, út, utca, tér, házszám)
Telefonszáma
Faxszáma
Elektronikus levelezési címe
Weblap címe
Állandó képzési helyszíne(i)
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér,
házszám)

1.
2.
3.
4.

Az intézmény bankszámlaszáma (ha van)
Az intézmény képviseletére jogosult
vezetõ neve
elérhetõsége
(telefonszám, e-mail)
A felnõttképzési / továbbképzési
tevékenységért felelõs vezetõ neve
beosztása
elérhetõsége
(telefonszám, e-mail)
Az intézménynek a felnõttképzést folytató
intézmények nyilvántartásában szereplõ
nyilvántartási száma
nyilvántartásba vétel idõpontja
nyilvántartásba vétel lejártának
idõpontja
A bírálati díjat és a regisztrációs díjat
teljesítõ intézmény megnevezése
címe (Amennyiben a bírálati és
regisztrációs díjat teljesítõ nem egyezik meg
a regisztrálóval)
bankszámlaszáma
6

Felsõoktatási intézmény esetén.

2914

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/10. szám
2. számú melléklet

Személyi feltételek biztosítása
Képzési tevékenységért felelõs vezetõ
Végzettsége

Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának

Felnõttképzési gyakorlatának
idõtartama

jellege

Felnõttképzési gyakorlatának
idõtartama

jellege

kezdete

Oktatásszervezõ
Végzettsége

Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának
kezdete

Egyúttal kijelentem, hogy
– az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, és az errõl szóló APEH igazolást mellékelem,
– az intézmény nem áll csõd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt.

Dátum
P. H.
………………………………………
cégszerû aláírás

Tárgyi feltételek biztosítása7
Sorszám

Rendelkezésre álló
termékek felsorolása

Alapíterület
(m2)

Férõhelyek száma

Felszereltség bemutatása
(asztalok, székek száma)

1.
2.
3.
4.
5.

Dátum
P. H.
………………………………………
cégszerû aláírás

7

Kérjük, csak a pályázati cél megvalósítására rendelkezésre álló tárgyi feltételeket mutassák be.
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3. számú melléklet

A versenyvizsga-felkészítõ tanfolyam programjának megvalósításához szükséges oktatói kör összetételének
bemutatása képzési témánként vagy modulonként8

Sorszám

Oktató neve

Végzettségek

Képzési téma/modul
megnevezése

3.1.

Gyakorlat

Gyakorlati idõ

Foglalkoztatásra
irányuló jogviszony
jellege

szakmai
oktatói
felnõttképzési

3.2.

szakmai
oktatói
felnõttképzési

3.3.

szakmai
oktatói
felnõttképzési

3.4.

szakmai
oktatói
felnõttképzési

3.5.

szakmai
oktatói
felnõttképzési

3.6.

szakmai
oktatói
felnõttképzési

Egyúttal kijelentem, hogy csak a KSZK által szervezett, kötelezõ oktatói felkészítõt eredményesen elvégzõ oktatókat
foglalkoztatom a felkészítõ tanfolyam oktatóiként.

Dátum
P. H.
……………………………………
cégszerû aláírás

8

Kérjük, csatolja a megnevezett oktatók önéletrajzát a megadott formátumban!
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4. számú melléklet

Önéletrajz

Személyi adatok
Vezetéknév/utónév(ek)
Születési dátum
Cím(ek)
Telefonszám(ok)

Mobil:

Fax(ok)
E-mail(ek)
Oktatói/szakmai
tapasztalat
Idõtartam

Külön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött állást, a
legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges,
lásd kitöltési útmutató.)

Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Idõtartam
Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Idõtartam
Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Tanulmányok
Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati
képzés
Oktatást/képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati
képzés
Oktatást/képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól
kezdve és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges)
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Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati
képzés
Oktatást/képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Egyéni készségek és
kompetenciák
Társas készségek és
kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen
feladatvégzés során sajátította el. (Pl. együttmûködési készség, kommunikációs
készség – írásban és szóban, prezentációs készség, alkalmazkodási készség stb.)

Szervezési készségek és
kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen
feladatvégzés során sajátította el. (Pl. koordinációs készség, adminisztrációs készség,
vezetõi kompetenciák stb.)

Számítógép-felhasználói
Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen
készségek és kompetenciák feladatvégzés során sajátította el. (Pl. MS Office megfelelõ ismerete – Word, Excel,
PowerPoint, egyéb alkalmazások – internetismeret stb.)

Egyéb készségek és
kompetenciák

Ismertessen minden olyan kompetenciát, amelyet értékesnek tart, és amelyek korábbi
címszavaknál még nem szerepeltek.

Kiegészítõ információk

Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontakt személyek, referenciák stb.
(Törölje a rovatot, ha nem szükséges)

Publikációs jegyzék

Sorolja fel szakmai munkássága során alkotott, publikált fõbb mûveit.

Mû címe/megjelenés
helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés
helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés
helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés
helye/megjelenés éve
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5. számú melléklet

FORMAI ELLENÕRZÉSI ÛRLAP

Sorszám

A csatolandó dokumentum
(melléklet) megnevezése

1.

Az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási
címpéldányának másolata

2.

A kérelem benyújtásakor érvényes, a szakmai tanácsadó testület
által jóváhagyott képzési terv

3.

Az intézmény által az utóbbi két évben megvalósított képzési,
továbbképzési program(ok) felsorolása, akkreditációs
számukkal együtt

4.

A képzési tevékenységért felelõs vezetõnek és az oktatóknak
arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az minõsítési eljárás
lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott
adataiknak a kirendelt szakértõk, a KSZK és az OKV által
történõ kezeléséhez hozzájárulnak

5.

1. számú melléklet Pályázati adatlap

6.

APEH-igazolás a köztartozásokról

7.

2. számú melléklet (személyi és tárgyi feltételek biztosítása)

8.

3. számú melléklet és a megnevezett oktatók önéletrajza a
megadott formátumban
(A versenyvizsga-felkészítõ tanfolyam programjának
megvalósításához szükséges oktatói kör (oktatók)
összetételének bemutatása képzési témánként vagy
modulonként)

9.

A bírálati díj megfizetésének igazolása (a teljesített banki
igazolás másolata)

A melléklet száma

Fájl megnevezése
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A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
pályázati felhívása
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ
(továbbiakban: KSZK)
pályázatot hirdet
e-learning alapú versenyvizsga képzésekben történõ
tutori-szakértõi közremûködésre
A pályázatot a KSZK a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10/C. §-a és a 2007. évi
LXXXIII. törvény 40. § (3) bekezdése értelmében írta ki.

I. Bevezetés
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 2007. július 1-jén hatályba lépett módosítása szerint a jövõben köztisztviselõi kinevezést, vezetõi megbízást, vezetõi kinevezést csak az kaphat, aki eredményes
közigazgatási versenyvizsgát tett. A jogszabályi rendelkezések értelmében a sikeres versenyvizsga mint kötelezõ
pályázati elem fokozatosan kerül bevezetésre a különbözõ
közigazgatási szervek köztisztviselõi vonatkozásában
(a törvénymódosításban foglaltakat a központi államigazgatás vezetõire és a központi államigazgatás területi és helyi szerveinek vezetõire 2009. július 1-jétõl, a köztisztviselõkre 2009. december 1-jétõl kell alkalmazni).
A versenyvizsga rendszerének, tartalmának kialakítása
a KSZK koordinálásával, közigazgatási szakértõk és társadalmi szervezetek bevonásával történt meg. Az új típusú
vizsga bevezetésére, a tananyagok kifejlesztésére és a
vizsga szereplõinek felkészítésére európai uniós források
állnak rendelkezésre, melyeket a KSZK-nak a támogatási
szerzõdésekben meghatározott idõkereteken belül kell felhasználnia.
A versenyvizsgát szabályozó kormányrendelet még
nem került elfogadásra, de az európai uniós források meghatározott idõintervallumon belüli felhasználása, valamint
a jogszabályban meghatározott bevezetési határidõ miatt a
pályázat kiírása szükségszerûvé vált.

II. A pályázat célja
A pályázat célja a vizsgáztatói tapasztalattal, kiemelkedõ szakmai (közigazgatási, jogi, közgazdasági stb.) és tudományos teljesítménnyel rendelkezõ szakemberek kiválasztása tutori-szakértõi feladatok ellátására.

A nyertes pályázó jogosultságot szerez arra, hogy a közigazgatási versenyvizsga e-learning-alapú képzéseiben tutorként-szakértõként közremûködjön.
A KSZK által szervezett képzésen részt vevõ célcsoport
tagjai számára magas színvonalú közigazgatási versenyvizsga e-learning-tananyagot biztosítunk, amelynek segítségével a célcsoport tagjai önállóan tanulhatnak. Ennek a
szakmai támogatásához keresünk tutorokat-szakértõket.
A feladatvégzés döntõ része távmunkában történik. A tutor-szakértõ megbízása a KSZK által meghatározott idõtartamra vonatkozik.

III. Általános rendelkezések
A tutori-szakértõi közremûködésre pályázat útján lehet
felvételt nyerni.
A pályázatokat postai úton egy eredeti és két másolati
példányban kell benyújtani a KSZK Közigazgatási Képzési Igazgatóság 1518 Budapest, Pf. 26 címére, továbbá
lehetõség szerint elektronikusan az alábbi e-mail címre:
kepzesi-igazgatosag@kszk.gov.hu.
A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat a közigazgatási
versenyvizsga e-learning-alapú képzésekben tutoriszakértõi közremûködésre” megnevezést.
A pályázat 2009. április 3-ig nyújtható be, és 2009. május 15-ig kerül elbírálásra.
A pályázatokban a valótlan adat, információ közlése
megtévesztésnek minõsül, és automatikus kizárást eredményez.
A pályázatok elbírálására a KSZK háromtagú bírálóbizottságot hoz létre, és gondoskodik annak mûködtetésérõl.
A bírálóbizottság tagjainak névsora a KSZK honlapján kerül kihirdetésre.
A bizottság a pályázati felhívásban bekért dokumentumok alapján értékeli a beérkezett pályázatokat. A bizottság a minõsítés eredményérõl felvilágosítást harmadik
személynek nem adhat.

IV. A pályázat tartalma
Követelmények
– felvétel iránti kérelem: (1. sz. melléklet Pályázati
adatlap)
– közoktatási és/vagy felsõoktatási és/vagy felnõttképzési gyakorlat (3. sz. melléklet)
– a pályázati adatlap részét képezõ (2. sz. melléklet)
nyilatkozat aláírással való elfogadása;
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– részletes szakmai önéletrajz (Kizárólag a pályázati
kiírás 5. sz. számú mellékletét fogadjuk el szakmai önéletrajz címén. Azon pályázót, aki nem a mellékletben szereplõ formanyomtatványt tölti ki, hiánypótlásra kérjük fel.)
A pályázathoz csatolni kell:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettséget tanúsító
oklevél(ek) hiteles másolatát,
– közoktatási és/vagy felsõoktatási és/vagy felnõttképzési gyakorlat igazolását,
– a pályázónak a megpályázott témakörrel kapcsolatban végzett szakmai tevékenységét értékelõ – legalább
két – szakmai ajánlást,
– nyilatkozatot (2. számú melléklet), melyben hozzájárul a pályázatban szereplõ adatok KSZK által történõ kezeléséhez, továbbá az említett adatok KSZK közremûködésével kijelölt szervezet által történõ feldolgozásához,
– a bírálati díj befizetésének igazolását.
A gyakorlati idõ meglétét a munkáltató, nyugdíjban levõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató esetén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában, más hitelt
érdemlõ módon (személyes bemutatással) kell igazolni.
Amennyiben a felsoroltak valamelyike a pályázati anyagból hiányzik, a bírálati eljárás megkezdéséig pótolható. Ha
a hiánypótlás a bírálati ciklus végéig nem történik meg, a
pályázat elutasításra kerül.

V. Pályázati feltételek
A tutor-szakértõvel szemben támasztott általános követelmények:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség;
– közoktatási és/vagy felsõoktatási és/vagy felnõttképzési tapasztalat;
– jártasság az infokommunikációs technológiával támogatott tanítás, tanulás folyamatában.
A pályázók közül elõnyt élveznek azok, akik az elõírt
általános követelményeken túl az alábbiak valamelyikének – vagy többnek – megfelelnek, ezért azokra a pályázati
adatlapon külön ki kell térni:
– tutori képesítés;
– részvétel hasonló képzésben (oktatóként vagy résztvevõként).
Vállalja, hogy:
– a kiválasztást követõen a KSZK-val megbízási szerzõdést köt a tutori-szakértõi közremûködésre;
– a tutori-szakértõi felkészítõ teljes tartamán részt vesz;
– a program idõtartama alatt rendelkezésre áll és ellátja
a szerzõdésben rögzített feladatait;
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– biztosítja a munkához szükséges infrastruktúrát
(multimédiás tartalmakat megjeleníteni képes személyi
számítógép, szélessávúinternet-hozzáférés);
– vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a KSZK
által kijelölt koordinátorral.

VI. A pályázat díja
A pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles
fizetni. A bírálati díj a mindenkori érvényes köztisztviselõi
illetményalap 15%-a, amely 2009-ben 5797 Ft. Sikertelen
pályázat esetén a bírálati díjat a KSZK nem fizeti vissza.
A bírálati díjat a KSZK KSZK 10032000-0145146100000000 számú Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetni. Igazolásként a postai befizetést vagy
banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát kell csatolni.

VII. A tutorok-szakértõk díjazása
A tutori-szakértõi feladatok díjazása szakértõi napokban történik. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
a közigazgatási továbbképzés 2008. évi ajánlott díjairól
szóló 1/2008. (MK 62) MeHVM irányelve szerint a szakértõi napban meghatározott mentori, tutori, egyéb szakértõi díjként legfeljebb 50 000 Ft kerülhet kifizetésre. Ez magában foglalja az utazási költségeket és a munkához szükséges infrastruktúra költségeit is. Az igényelt szakértõi napok mennyisége a versenyvizsgaprogramhoz igazodik,
melynek részleteit a megbízási szerzõdés fogja tartalmazni.
Szerzõdõ fél lehet egyéni vállalkozó és magánszemély.
Felhívjuk a figyelmet, hogy társas vállalkozásoktól (bt.,
kft., rt.) számlát erre a tevékenységre nem áll módunkban
befogadni.

VIII. A tutor-szakértõ kötelességei
Tudomásul veszi, hogy
– a tutori-szakértõi közremûködés feltétele a felkészítõ
program eredményes teljesítése (az eredményességet a
programzáró ismeretellenõrzés igazolja);
– az informatikai keretrendszeren keresztül a tevékenysége folyamatosan rögzítésre kerül;
– szerzõdése azonnal megszüntethetõ, amennyiben a
szerzõdésben vállaltaknak nem tesz maradéktalanul eleget.

IX. A beérkezett pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatokból a KSZK választja ki a program kidolgozását és végrehajtását segítõ szakértõi testület
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(bírálóbizottság) javaslata alapján. A tutori-szakértõi felkészítõn kerülnek kiválasztásra azok a személyek, akikkel
a KSZK megbízási szerzõdést köt.
A pályázat mérlegelés nélkül elutasítható, ha a pályázó:
– nem felel meg a pályázati kiírásban szereplõ tartalmi
feltételeknek;
– hiánypótlás után a pályázatot a határidõ letelte után
nyújtotta be;
– a pályázati kiíráshoz mellékelt pályázati adatlapot hiányosan töltötte ki;
– nem csatolta az elõírt dokumentumokat;
– a pályázatot a határidõ letelte után nyújtotta be.
A kiválasztott tutorok-szakértõk névsorát az KSZK
honlapján (www.kszk.gov.hu) tesszük közzé.
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felkészítõ tanfolyamokon a tutor-szakértõ saját költségén
vesz részt.
A tutorral-szakértõvel szembeni részletes követelményeket, továbbá a jogokat és kötelezettségeket a tutorralszakértõvel kötendõ megbízási szerzõdés rögzíti.

XI. Adatszolgáltatási kötelezettség
A megbízás, a felkérés közvetítése, a tájékoztatókkal,
továbbképzésekkel stb. kapcsolatos információkról szóló
értesítések biztosításához kérjük, hogy a személyi adatokban (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím) bekövetkezõ esetleges változást minden esetben írásban jelentsék be az KSZK címére.

XII. Információ
X. A kiválasztott tutorok felkészítése
A kiválasztott tutorok-szakértõk számára a KSZK a
program tematikájának, tananyagának és képzési módszereinek elsajátítása céljából tutori-szakértõi felkészítõ tanfolyamot tart, amely szintfelmérõvel zárul. A tutorokszakértõk a tanfolyam végén tanúsítványt kapnak. A tutorok-szakértõk számára a tanfolyam egészén való részvétel
és a szintfelmérõ kötelezõ. A tutorok-szakértõk felkészítése elsõ alkalommal európai uniós forrásból kerül finanszírozásra, ezért térítésmentes. A késõbbiekben szervezett

A pályázattal kapcsolatban a következõ elérhetõségeken kérhetõ információ:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigazgatási Képzési Igazgatóság;
Versenyvizsga, Szakvizsga és Monitoring Iroda
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 26
ügyintézõ: Körtvélyfáy Barnáné monitoring-szakreferens
e-mail cím: kortvelyfayf@kszk.gov.hu
telefonszám: 06 (1) 386-9659, 06 (20) 516-3196

1. számú melléklet
Pályázati adatlap
e-learning-alapú versenyvizsga képzésekben történõ
tutori-szakértõi közremûködésre

1. Személyi adatok:
Név: ....................................................................................................................................................................................
Születési név: .....................................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .............................................................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Telefon: ..............................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................
Munkahely neve, címe: ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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2. Iskolai végzettségre vonatkozó adatok:
Felsõfokú iskolai végzettség (több oklevél esetén mindegyik): ........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Felsõfokú szakképzettség(ek): ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tudományos fokozattal rendelkezik-e [doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve
a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat]
igen
nem
Pedagógiai végzettséggel rendelkezik-e
igen
nem

3. A nyilvántartásba vételt az alábbi témakörök megjelölésével kérem:
(Választását jelölje a témakörök mellett üresen hagyott oszlopban!)
Témakörök*

Témakörökhöz elvárt végzettség

A társadalom és a társadalmi együttélés jogász, igazgatásszervezõ, közgazdász,
társadalomtudományi, bölcsészettudományi végzettség
alapfogalmai
Alkotmányos és jogi ismeretek

jogász, igazgatásszervezõ

Közigazgatás-tudomány és közigazgatási jogász, igazgatásszervezõ, társadalomtudományi,
bölcsészettudományi végzettség
ismeretek
Gazdasági, pénzügyi ismeretek

közgazdász, jogász, igazgatásszervezõ

Emberi jogi, etikai és adatkezelési
ismeretek

jogász, igazgatásszervezõ, közgazdász,
társadalomtudományi, bölcsészettudományi végzettség

* Maximum három témakör választható!

4. Egyéb, a pályázati felhívásban jelzett feltételnek való megfelelés 1
Tutori képesítéssel rendelkezik-e?

igen nem

Részt vett-e már hasonló képzésben (oktatóként vagy résztvevõként)?

igen nem

1

Amennyiben a pályázó a felsorolt egyéb feltételek valamelyikének megfelel, a megfelelést igazoló okirato(ka)t benyújtani köteles.
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2. számú melléklet

Nyilatkozat
Vállalom, hogy:
– Sikeres pályázat esetén részt veszek a KSZK által szervezett tutori-szakértõi felkészítõn, melynek sikeres elvégzésérõl tanúsítványt kapok. A tanúsítvány kiadásának feltétele a tanfolyam egészén való részvétel. Felkérés esetén tutorként-szakértõként közremûködöm a képzéseken.
Tudomásul veszem, hogy:
– az elérhetõségemet tartalmazó adataimat nyilvántartásba veszik, és haladéktalanul közlöm az adataimban történt
változást a KSZK-val;
– amennyiben a tutorok-szakértõk képzésén önhibámból nem jelenek meg, vagy annak egy részérõl távol maradok,
úgy tanúsítványt nem kapok és a tutori-szakértõi felkészítõ tanfolyam teljes költségét megtérítem.

Kelt: ………………………………
……………………………………………
aláírás

3. számú melléklet
Közoktatási/felsõoktatási/felnõttképzési gyakorlat igazolására szolgáló ûrlap

Intézmény neve, címe

Témakör

Idõtartama
(mettõl meddig)

Pecsét, aláírás
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4. számú melléklet

Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév/Utónév(ek)
Születési dátum
Cím(ek)
Telefonszám(ok)

Mobil:

Fax(ok)
E-mail(ek)
Szakmai tapasztalat
Idõtartam

Külön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött állást, a legutóbbitól kezdve
és visszafelé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges)

Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Idõtartam
Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Idõtartam
Foglalkozás/beosztás
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Tanulmányok
Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa

Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és vissza felé haladva. (Törölje a rovatot, ha nem szükséges)
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Idõtartam
Végzettség/képesítés
Fõbb tárgyak/gyakorlati képzés
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Egyéni készségek
és kompetenciák
Társas készségek és kompetenciák

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen feladatvégzés során sajátí totta el. (Pl.: együttmûködési készség, kommunikációs készség – írásban és szóban, prezentációs
készség, alkalmazkodási készség stb.)

Szervezési készségek és kompe- Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen feladatvégzés során sajátí tenciák
totta el. (Pl.: koordinációs készség, adminisztrációs készség, vezetõi kompetenciák stb.)

Számítógép-felhasználói készsé- Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, mely munkakörben, milyen feladatvégzés során sajátí gek és kompetenciák
totta el. (Pl.: MS Office megfelelõ ismerete – Word, Excel, PowerPoint, egyéb alkalmazások – inter netismeret stb.)

Egyéb készségek és kompetenciák

Ismertessen minden olyan kompetenciát, amelyet értékesnek tart, és amelyek korábbi címszavaknál
még nem szerepeltek.

Kiegészítõ információk

Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontakt személyek, referenciák stb. (Törölje a rova tot, ha nem szükséges)

Publikációs jegyzék

Sorolja fel szakmai munkássága során alkotott, publikált fõbb mûveit.

Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
Mû címe/megjelenés helye/megjelenés éve
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VIII. Közlemények
Az oktatási és kulturális miniszter határozata
mûködési engedély visszavonásáról
Megállapítom, hogy a Hungária-Európa Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1029 Budapest, Csongor
u. 45.) által fenntartott Tizenkét Karátos Magániskola Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakközépiskolája (székhelye:
1021 Budapest, Hárshegyi út 3.) nem rendelkezik a mûködés megkezdéséhez szükséges engedéllyel, s ennek következtében az érettségi vizsga megszervezésének jogával. Az iskolával korábban tanulói jogviszonnyal rendelkezõ, a 2009.
május–júniusi vizsgaidõszak érettségi vizsgáira bejelentkezett volt tanulói számára az érettségi vizsga megszervezésére
és lebonyolítására a Budai Középiskolát (székhelye: 1126 Budapest XII., Márvány u. 32. OM-azonosítója: 200411) jelölöm ki.
Felhívom az érintett tanulókat, hogy nyolc napon belül jelentkezzenek tanulói jogviszony létesítése, tanulmányaik
folytatása, valamint az érettségi vizsga letétele érdekében a kijelölt iskola igazgatójánál, dr. Ács Katalinnál.
Tájékoztatom a tanulókat, hogy lehetõségük van arra is, hogy másik, általuk választott közoktatási intézménnyel létesítsenek tanuló jogviszonyt, és ott folytassák tanulmányaikat.
Felhívom az Oktatási Hivatal elnökét, hogy az érintett tanulók érettségi vizsgára jelentkezését regisztrálja, illetõleg a
jelentkezések nyilvántartásában az új tanulói jogviszony létesítését követõen a változást vezesse át.

Az oktatási és kulturális miniszter nevében eljárva:
Dr. Szüdi János s. k.,
közoktatási szakállamtitkár
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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
461201I
306539A
791507D
210246F
541179G
658897E
008119I
513202F
451388G
555985C
763946G
236260H
379894B
265042F
266919B
311683E
651624F
318677H
171231H
614629I
609478E
210345F
282034I
608837G
164964G
062441I
837331G
687874I
822311G
044922E
164713G
785231D
906567D
833888E
802722F
863878D
413438H
853002F
645877I
412576H
346044F
290320D
152047E
430810D

650536H
835487E
811147B
828278D
491948G
203128B
649180I
798009D
865991D
173171D
135617I
138384F
337936B
973898B
823628B
737177H
885805D
026473E
392511D
096542I
173890C
498733C
377017E
921017F
611483A
600466G
118132E
097413F
898849A
377625D
612413E
134501G
113702D
981434F
813179B
501439F
202291F
997570D
626496G
409113F
916308H
533814A
242207F
093351D

569086C
649611C
572583B
282792A
713840B
650583A
293366D
416876F
717388F
863583B
624624D
670845H
165765F
060022C
127843H
192546H
196378B
996010B
287332H
926340B
285169E
785586A
481246B
120969G
212523B
537924A
608084B
090981G
335534F
855508E
904756C
112537G
632910B
994540G
055442H
523959A
626065D
083733C
729535G
418128E
894552E
949857B
762554F
848808H

361962E
711943B
045524G
021357G
901528H
634409F
357242I
752974E
020988D
652433I
072593D
544728F
210075H
680803E
983869H
133213G
214046B
627947E
773610C
474684D
979496B
806202H
122713C
335437B
759873H
533593D
674968C
606781F
285679C
225136H
003350C
572581B
463650H
205123C
000929A
313645B
110912F
047248A
068485C
677320E
693134G
074258H
724437F
207905F

685923D
732128G
310119A
366369I
719475F
500333G
484091D
867361B
026248D
554109I
277979G
039854H
213199F
119593G
056588A
066588F
568734H
524874E
469545C
558693F
790607E
732873C
043849H
701664B
833492I
582278G
268819A
335919I
116880F
604184G
584466D
406542C
660037F
297237E
177155D
717371C
513396B
780529E
119914H
504855C
560722E
358990G
404631E
277755F
639847I
438518D

834075G
762392F
226089B
286572A
250404D
195473E
767237D
762508F
716222D
910530E
127027F
289708D
043278E
790714E
577608E
812184A
330966H
340816B
653762E
782655F
748465H
255190H
286983F
177742E
165806D
699549F
101514E
941733A
632424D
899793H
553910A
170404C
073706C
530731B
788622E
198605D
182423F
686298C
140535H
422117B
024574H
209543G
835251C
106281B

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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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 kékcsei „Új Élet” Mgtsz érdekeltségi területén részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyeket, hogy a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló többször módosított 1993. évi II. törvény
nyilvános sorsolásra
vonatkozó szabályainak megfelelõen
2009. április 16. (csütörtök) 10 órakor
a kékcsei Mûvelõdési Házban (4494 Kékcse, Fõ út 129.) 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

1.

Kékcse

038/42.

szántó

0,4909

8,10

8,10

2.

Kékcse

038/43.

szántó

0,3681

6,07

6,07

Korlátozó intézkedés

3.

Kékcse

038/44.

erdõ

0,5329

2,77

2,77

4.

Kékcse

038/45.

szántó

0,3401

4,33

4,33

5.

Kékcse

084/27.

szántó

0,1844

2,00

2,00

6.

Kékcse

239.

beépítetlen terület

0,2697

9,39

9,39

bearanykoronázás után
gyümölcsös mûvelési ág

7.

Kékcse

063/10.

kivett anyagbánya

0,4396

1,06

1,06

bearanykoronázás után
szántó mûvelési ág

8.

Kékcse

098.

legelõ, rét, szántó, erdõ

92,7917

423,6

105,55

országos jelentõségû
védett terüle

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 érvényesíthet, 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 Hivatalnál kifogást nyújthat be.
Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató
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FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíj-közleményei
A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíjközleménye
a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl
A FilmJus a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdése, 26. § (8) bekezdésének második mondata és 90. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétele engedélyezése fejében fizetendõ jogdíjakat és e felhasználások egyéb feltételeit:
1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzõk: rendezõ, filmíró, operatõr és a FilmJus Felosztási Szabályzatában megjelölt, ezen kategóriákba sorolt egyéb alkotók.
1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott magyarországi gyártású (azaz
magyarországi székhelyû filmelõállító által elõállított) filmalkotásoknak vagy azok részleteinek (a továbbiakban együtt:
„filmalkotások”) az 1.4. pontban meghatározott nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetõvé tétele engedélyezése fejében fizetendõk.
1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon mûvekre terjed ki, amelyek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján „filmalkotás”-nak minõsülnek.
1.4. A nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetõvé tétel a filmalkotásoknak vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétele úgy, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és
idejét egyénileg választhatják meg (a továbbiakban: „lehívásra hozzáférhetõvé tétel” vagy „felhasználás”). A lehívásra
hozzáférhetõvé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott filmalkotásokat számítógépre
vagy bármely hordozóra letölthetik-e.
1.5. A filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez az engedélyt kizárólag a jelen jogdíjközleményben
meghatározott filmalkotásokra és felhasználásokra, és kizárólag abban az esetben lehet megadottnak tekinteni, ha a szolgáltató [lásd 4.1. a) pont] teljesíti a jelen jogdíjközleményben meghatározott feltételeket.
1.6. A filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez a jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyen kívül az
egyéb érintett jogosultak engedélye is szükséges.
1.7. A jogdíjfizetésre kötelezett mentesül a FilmJus-nak történõ jogdíjfizetés alól, ha vagy a szerzõ vagy a filmelõállító (szerzõdéses vagy egyoldalú) nyilatkozatával igazolja, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk az adott felhasználás után egyedi megállapodás alapján jogdíjban részesülnek, vagy azt, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk kifejezetten lemondtak az adott felhasználás után õket megilletõ jogdíjról.

2. A jogdíj mértéke
2.1. Letöltést nem engedõ felhasználás
2.1.1. Abban az esetben, ha a filmalkotások ingyenesen hívhatók le:
A fizetendõ jogdíj lehívott filmalkotásonként havonta 31,8 Ft. Filmalkotás részlete esetén az elõzõ mondatban megállapított jogdíj idõarányosan csökkentett része fizetendõ.
2.1.2. Abban az esetben, ha a filmalkotások díjfizetés ellenében hívhatók le:
A fizetendõ jogdíj: a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 6%-a, ilyen díjbevétel hiányában a szolgáltatással kapcsolatban elért egyéb (reklám- és szponzorációs) bevételek 6%-a, de legalább az alábbi jogdíjminimum:
a) legfeljebb 30 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 10,6 Ft,
b) 31–60 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 21,2 Ft,
c) 60 percnél hosszabb filmalkotás esetén: lehívásonként 31,8 Ft.
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2.2. Letöltést (tartós másolatkészítést) engedõ felhasználás
2.2.1. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt:
Amennyiben a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt, akkor a 2.2.2. pont szerinti jogdíjminimum fizetendõ.
2.2.2. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el:
A fizetendõ jogdíj: a nyilvánosság tagja által a letöltés fejében fizetett díj vagy az elõfizetési díj 6%-a, ilyen díjbevétel
hiányában a szolgáltatással kapcsolatban elért egyéb (reklám- és szponzorációs) bevételek 6%-a, de legalább az alábbi
jogdíjminimum:
a) legfeljebb 30 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 15,9 Ft,
b) 31–60 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 31,8 Ft,
c) 60 percnél hosszabb filmalkotás esetén: lehívásonként 42,4 Ft.
2.3. A jelen jogdíjközlemény 2.1.2. és 2.2.2. pontjaiban, százalékban meghatározott jogdíjakból kedvezmény adható
az alábbiak szerint:
a) amennyiben az érintett szolgáltató megállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történõ jogdíjfizetésrõl és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerzõdésszerûen, teljes körûen adatot szolgáltat és együttmûködik a
FilmJus-szal, akkor a százalékban meghatározott jogdíjakat a FilmJus 20%-kal csökkentett mértékben veszi figyelembe;
b) amennyiben a szolgáltató a filmalkotások lehívásra hozzáférhetõvé tétele során DRM-et alkalmaz, akkor a százalékban meghatározott jogdíjakat a FilmJus 10%-kal csökkentett mértékben veszi figyelembe;
c) a szolgáltatót a lehívásos szolgáltatásnyújtás elsõ évében a százalékban meghatározott jogdíjakból 10% kedvezmény illeti meg.
d) a lehívásos szolgáltatásnyújtás mûszaki tesztelésének ideje alatt, de legfeljebb három naptári hónapig, amennyiben
a szolgáltató a filmalkotásokat csak a nyilvánosság meghatározott tagjai részére teszi hozzáférhetõvé, a szolgáltató nem
köteles jogdíjat fizetni.
Az a)–d) pontban meghatározott kedvezmények együttesen is nyújthatók.
Az a)–c) pontban meghatározott kedvezmények a 2.1.2., 2.2.1. és 2.2.2. pontokban meghatározott jogdíjminimumokat nem érintik.
2.4. A szolgáltató nem köteles jogdíjat fizetni, amennyiben a filmalkotás vagy filmalkotások részletét, illetve trailerét
(filmalkotásonként legfeljebb egy részletet, illetve trailert) egy percet meg nem haladó terjedelemben hozzáférhetõvé
tesz a nyilvánosság számára.
2.5. A jogdíjkedvezmény nyújtása során a FilmJus a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket nyújt.
2.6. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a szolgáltatónak
az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.
2.7. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem foglalja magában a reklámcélú felhasználás, valamint a megváltoztatás, átdolgozás szerzõi jogdíját, amelyrõl a szolgáltató az érintett jogosultakkal közvetlenül köteles megállapodni.
2.8. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a filmalkotások lehívásra hozzáférhetõvé tétele körébe esõ felhasználások esetén a közzétett szerzõi jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával a FilmJus által
esetenként megállapított szerzõi jogdíj fizetendõ.

3. A felhasználás egyéb feltételei
3.1. A felhasználás részletes feltételeirõl a FilmJus és a szolgáltató szerzõdésben állapodnak meg. Ha a felhasználás
részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
3.1.1. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a jogdíj pedig a negyedévet követõ hónap utolsó
napjáig esedékes.
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3.1.2. A szolgáltató a filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás címe,
b) mûfaja,
c) az elõállítás éve,
d) a filmalkotás elõállítója,
e) a filmalkotás jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzõi (1.1. pont),
f) a filmalkotás hossza (min:sec)/részlet esetén ennek hossza,
g) részlet esetén annak pontos megjelölése, hogy az adott részlet a mûben hol található (min:sec – min:sec);
h) a lehívások száma az adott elszámolási idõszakban.
3.1.3. Az adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.
3.1.4. Az adatszolgáltatás a 3.1.1. pont szerinti elszámolással egyidejûleg esedékes.
3.2. A FilmJus a felhasználás jogosításakor felhatalmazást kér a szolgáltatótól, hogy a többi érintett jogosult (ideértve
azok közös jogkezelõ szervezetét is) tudomására hozza az alábbi adatokat:
a) a szolgáltató neve,
b) címe (székhelye),
c) a szolgáltató által lehívásra hozzáférhetõvé tett filmalkotások azonosításához szükséges adatok,
d) a filmalkotások hozzáférési helye,
e) azt a tényt, hogy a szolgáltató az adott filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételére engedélyt kapott a
FilmJus-tól.

4. Értelmezõ rendelkezések
4.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában
a) szolgáltató: a filmalkotást lehívásra hozzáférhetõvé tételre felajánló (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltatótól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k) útján kapcsolódó közvetítõ szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet;
b) egyéb (reklám- és szponzorációs) bevétel: az a bármilyen forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
4.2. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a nettó (áfa nélküli) bevételt kell érteni.

5. A hozzáférést biztosítók felelõsségének korlátozása
5.1. Ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott
szolgáltató az Elker. tv. 9–11. §-aiban meghatározott feltételeknek megfelelõ tevékenységet végzi, és egyébként úgy jár
el, ahogy az a szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható, a FilmJus és az általa képviselt jogosultak irányában
a szerzõi jogsértésért nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn, amennyiben az Elker. tv. 13. §-ában meghatározott eljárást lefolytatja.
5.2. Ha az elõzõ pont szerinti szolgáltató a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználást is megvalósítja,
szerzõdést köt a FilmJus-szal, amely – az Elker. tv 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatásának kötelezettségén túl
tartalmazza az alábbiakat is:
a) a szolgáltató által végzett, az elõzõ pontban megjelölt tevékenységek szerzõi jogi szempontból felhasználást valósítanak meg;
b) a FILMJUS a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínûsítõ tényeket, továbbá a szerzõi jogot sértõ tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat akként határozza meg, hogy megjelöli a lehívásra hozzáférhetõvé tétel általa gyakorolható engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és a közös jogkezelõ egyesületekrõl szóló nyilvántartásba vételét tartalmazó, a hivatalos lapban megjelent közlemény megfelelõ részeit, és egyben kijelenti, hogy csak
olyan szerzõi mû tekintetében és csak olyan vagyoni jog érvényesítése iránt lép fel, amely a megjelölt jogszabályi rendelkezések és nyilvántartásba vétel alapján közös jogkezelésébe tartozik;
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c) a felek a megállapodással összefüggésben hatályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat hû másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak megérkezését a
címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését
visszaigazolni.

6. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig érvényesek.*

FilmJus

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2009. február 27.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár

* Az Szjt. 90. §-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben korábban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíjközleménye
filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz
közvetítése, illetve egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõ jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeirõl
A FilmJus a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) 24. §, 26. § (1)–(7) bekezdése,
(8) bekezdésének elsõ mondata, 66. § (3) és 90. § (1) bekezdése, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény 75. § (7) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások sugárzással vagy egyéb módon
történõ nyilvánossághoz közvetítésének, valamint egyes nyilvános elõadással történõ felhasználásának díját és a felhasználás egyéb feltételeit:
1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzõk: rendezõ, filmíró, operatõr és a FilmJus Felosztási Szabályzatában megjelölt, ezen kategóriákba sorolt egyéb alkotók.
1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a magyarországi gyártású (azaz magyarországi székhelyû
filmelõállító által elõállított) filmalkotásoknak az 1.4. pontban meghatározott nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes
nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõk.
1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon mûvekre terjed ki, amelyek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján „filmalkotás”-nak minõsülnek.
1.4. A 2. pontban megállapított jogdíjak az 1.2. pontban meghatározott filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy
más hasonló eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz közvetítésére (a továbbiakban: nyilvánossághoz közvetítés) tekintettel fizetendõk. Nem értendõ ide az a felhasználás, amikor filmalkotásokat lehívásra tesznek a nyilvánosság
számára hozzáférhetõvé [Szjt. 26. § (8) bekezdés, második mondat], illetve a filmalkotások egyidejû továbbközvetítése
[Szjt. 28. § (2) bekezdés].
1.5. Filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése esetén a jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak különösen a Magyar
Televízió archívumából más mûsorszolgáltatók által átvett filmalkotások. Nem tartozik a jogdíjközlemény hatálya alá a
televízió – szervezet által elõállított filmalkotásoknak az elõállító televízió – szervezet által történõ nyilvánossághoz
közvetítése. Az ennek fejében járó jogdíjról és a felhasználás egyéb feltételeirõl a jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus
egyedi szerzõdésben állapodnak meg.
1.6. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése alapján elsõsorban a filmalkotás elõállítója köteles, kivéve, ha az
elõállító és a felhasználó együttes nyilatkozatával bizonyítja, hogy az elõállító a felhasználóval kötött szerzõdésében a
szerzõi jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelmûen áthárította a felhasználóra, mely utóbbi esetben a
jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre kötelezett). A jogdíjfizetésre kötelezett mentesül a FilmJus-nak történõ jogdíjfizetés alól, ha vagy a szerzõ, vagy a filmelõállító (szerzõdéses vagy egyoldalú) nyilatkozatával igazolja, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk az adott felhasználás után egyedi megállapodás alapján jogdíjban részesülnek, vagy azt, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk kifejezetten lemondtak az adott
felhasználás után õket megilletõ jogdíjról.
2. Filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése után fizetendõ jogdíjak
2.1. A jogdíj mértéke
2.1.1. A jogdíjfizetésre kötelezett a filmalkotásnak az 1.4. pont szerinti nyilvánossághoz közvetítéséért a filmelõállító
2.3.1. pont szerinti nettó (áfát nem tartalmazó) bevétele 15%-ának megfelelõ, de legalább az alábbiakban meghatározott
sugárzásonkénti percenkénti összegû jogdíjat köteles megfizetni:
bekötött lakások (recipiensek) száma
200 ezer felett

50 000–200 000

50 ezer alatt

kereskedelmi

103,90 Ft

47,70 Ft

14,80 Ft

közszolgálati

76,30 Ft

33,40 Ft

10,40 Ft

2.1.2. A filmalkotásnak a sugárzással egy idõben, számítógépes hálózat igénybevételével is történõ nyilvánossághoz
közvetítéséért („simulcasting”) a 2.1.1. pontban meghatározott jogdíjon felül, annak 5%-a fizetendõ.
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2.1.3. Nem kell jogdíjat fizetni az alábbi esetekben:
a) a filmalkotás részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történõ ismételt sugárzása esetében, feltéve,
hogy a részlet idõtartama ezen belül sem haladja meg a filmalkotás teljes idõtartamának tíz százalékát;
b) a filmalkotás részletének mûsorelõzetes céljára történõ ismételt sugárzása esetében, egy percet meg nem haladó terjedelemben.
2.1.4. Az egyenlõ bánásmód követelményét szem elõtt tartva a jelen jogdíjközlemény hatálya alatt az alábbi jogdíjkedvezmény adható: amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett egyedi megállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerzõdésszerûen, teljes körûen adatot szolgáltat és együttmûködik a FilmJus-szal, akkor a FilmJus az adott jogdíjfizetésre kötelezettre vonatkozóan a fizetendõ jogdíjnak a 2.1.1. pontban meghatározott minimumát 30%-kal csökkentett összegben veszi figyelembe.
2.1.5. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.
2.2. Adatszolgáltatás
2.2.1. Ha a jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus közötti, a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként
nem rendelkezik, a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe,
– mûfaja,
– elõállításának éve,
– elõállítója,
– jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzõi (1.1. pont),
– hossza (min:sec)/részlet esetén ennek hossza,
b) részlet esetén annak pontos megjelölése, hogy az adott részlet a mûben hol található (min:sec – min:sec);
c) a 2.3.1. pont szerinti bevétel összege;
d) a 2.3.1. pont szerinti bevétel hány sugárzás ellenértéke.
2.2.2. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.
2.3. Értelmezõ rendelkezések
2.3.1. A 2. pontban megállapított jogdíjak számításánál bevétel alatt a filmalkotás elõállítójának az adott filmalkotás
adott felhasználónak történõ értékesítésébõl származó, áfával csökkentett, nettó bevételét kell érteni.
2.3.2. A közmûsor-szolgáltatókra és a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra a közszolgálati mûsorszolgáltatókra
megállapított jogdíjmértéket kell alkalmazni.
2.3.3. Közszolgálati, közmûsor-szolgáltató és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató alatt a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.
2.3.4. Kereskedelmi mûsorszolgáltató alatt azokat a mûsorszolgáltatókat kell érteni, amelyek a 2.3.3. pont alapján
nem minõsülnek közszolgálati vagy közmûsor-szolgáltatónak vagy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatónak.
3. Filmalkotások egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõ jogdíjak
3.1. A jogdíj mértéke
3.1.1. A jogdíjat a jogdíjfizetésre kötelezettnek a nyilvános elõadás (hónapokban számított) idõtartamától, a nyilvános
elõadás módozatától (egy vagy több vetítõn és/vagy képernyõn), a becsült látogatószámtól, a kért belépti díj mértékétõl,
valamint a nyilvánosan elõadott filmalkotás másodperchosszától függõen az egy másodpercre esõ jogdíj alapulvételével
kell megfizetnie az alábbiak szerint:
3.1.2. Az egy másodpercre esõ jogdíj havonta: 2,31 Ft/másodperc/hónap.
Ezt az összeget, amennyiben a nyilvános elõadás több teremben, több vetítõn, illetve képernyõn történik, vagy emelt
összegû belépõdíjat alkalmaznak, vagy a látogatók becsült száma havonta meghaladja a 3000-ret, az alábbi jogdíjszorzókkal kell megszorozni:
Közvetítés módja
Több teremben, több vetítõ, illetve képernyõ
Belépõdíj mértéke
Emelt összegû belépõdíj
Becsült látogatószám havonta
3000 fölött
3.1.3. A jogdíjakkal való elszámolás félévente, a félévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.

Jogdíjszorzó
1,3
1,5
2
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3.2. Adatszolgáltatás
3.2.1. A jogdíj megállapítása érdekében a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó
filmalkotások nyilvános elõadása esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe,
– mûfaja,
– elõállítója,
– rendezõje,
– hossza (min:sec)/mûrészlet esetén a nyilvánosan elõadott részlet hossza,
– mûrészlet nyilvános elõadása esetén annak pontos megjelölése, hogy a részlet a mûben hol található (min:sec –
min:sec);
b) a nyilvános elõadás kezdete;
c) a nyilvános elõadás idõtartama;
d) a nyilvánosan elõadott mû/mûrészlet naponta hány képernyõn, hány alkalommal jelenik meg;
e) az adott félévre vonatkozó látogatottsági adatok;
f) a nyilvános elõadás megtekintéséért szedett belépõdíj mértéke az adott félévben.
3.2.2. Az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet követõ hónap 15. napjáig esedékes. Amennyiben a mû felhasználásában változás következik be, a megváltozott adatokat a változást követõ harminc munkanapon belül közölni kell.
4. Közös szabályok
4.1. A 2.1.2. és 3.1.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre kötelezettnek az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell
megfizetnie.
4.2. A felhasználás részletes feltételeirõl a FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett szerzõdésben állapodik meg. A FilmJus a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
4.3. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában filmelõállító alatt értendõ az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság is, akire/amelyre a filmelõállító által a szerzõktõl megszerzett, az 1.4.
pontban rögzített módon történõ nyilvánossághoz közvetítésre, a nyilvános elõadásra, illetve a nyilvánossághoz közvetítés
vagy a nyilvános elõadás engedélyezésére vonatkozó vagyoni jog szerzõdés vagy jogszabályi rendelkezés folytán átszállt.
5. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig érvényesek. *
FilmJus
A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2009. február 27.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:
Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár

* Az Szjt. 90. §-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben korábban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület
díjszabása
A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása
2009.
A HUNGART a képzõ-, ipar- és fotómûvészek szerzõi jogainak kollektív kezelésére létrejött szervezet. Tevékenységének alapjait a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) X. és XII. fejezeteinek rendelkezései, illetve a
nemzeti kulturális örökség miniszterének nyilvántartásba vétele biztosítja.
A képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotás szerzõjének kizárólagos joga, hogy mûve felhasználásáról döntsön, illetve
jogdíjigényét érvényesítse. A kommunikációs és terjesztési technikák fejlõdésére tekintettel azonban az Szjt. lehetõvé
tette, hogy a jogosultak (a szerzõ, vagy jogutóda) ezen jog részbeni gyakorlását egy erre a célra létrejött szervezetnek, a
HUNGART-nak átengedjék, a már egyszer nyilvánosságra hozott képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotás bármely további felhasználását (amennyiben az a hatályos szerzõi jogi rendelkezések értelmében jogdíjköteles) a HUNGART elõzetes
hozzájárulásához kössék. A jogdíj mértéke elsõsorban a felhasználás jellegének, terjedelmének függvénye és/vagy általános tarifaként, vagy egyedi szerzõdés keretében kerül meghatározásra.
A következõkben részletezett jogdíjtarifák megállapítása az Szjt. 90. §-ának rendelkezésein alapul. Ezen díjszabás kizárólag a HUNGART közremûködésével történõ jogosítások tekintetében érvényes. Amennyiben a szerzõ, vagy más jogosult közvetlenül ad engedélyt a felhasználásra, úgy ezen tarifák nem kötelezõ érvényûek.
A felhasználások engedélyezése, illetve a számlák kiállítása a HUNGART székhelyén történik (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 30.). A felhasználási engedély akkor lép érvénybe, azaz a teljesítés akkor történik, amikor a felhasználó a jogdíjat ténylegesen megfizette a HUNGART részére, ezért a HUNGART a felhasználó adatszolgáltatása alapján, utólag, a
jogdíj bekérését és beérkezését követõen állíthatja csak ki a számlát a teljesítésrõl.
A késõbbiekben részletezett díjak nem tartalmazzák a megfizetendõ 20%-os áfát.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A felhasználásokhoz történõ jogosítás (a továbbiakban: jogosítás) írásbeli kérelem alapján történik, a felhasználást
megelõzõen. A felhasználást követõ kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési kötelezettség alól, amely a jogdíj
összegét meghaladja.
2. A HUNGART által adott jogosítás kizárólag az abban megnevezett szerzõ, ott megjelölt mûvének felhasználására
jogosít. A felhasználás engedélyezése egyszeri alkalomra, az ott megjelölt formában, terjedelemben és példányszámban
történõ megjelentetésre vonatkozik. A terjedelem a mindenkori kiadvány szedéstükréhez igazodik. A megállapított példányszámon felüli példányokhoz újabb jogosítás beszerzése szükséges, amely csak különösen indokolt esetben
tagadható meg.
3. Minden olyan felhasználás, amely személyhez fûzõdõ jogokat érint(het), minden esetben kifejezett hozzájárulást
igényel, amelyet a HUNGART szerez meg a jogosulttól, különösen olyan felhasználások, átdolgozások és reprodukálások esetén, mint
a) a háromdimenziós felhasználások, egyedi másolatok, teljes könyv digitalizálása,
b) olyan nyomtatványok, melyek hordozója a szokásostól (papír) jelentõsen eltér, mint pl. textília, üveg, cserép stb.,
c) amelyek valamely mûalkotást valamely termékkel, eseménnyel, szolgáltatással vagy céggel közvetlen kapcsolatba
hoznak (a továbbiakban: reklám),
d) plakátként történõ felhasználásához,
e) monográfiákhoz,
f) kiállításhoz.
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájárulását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában jogosítást adni.
4. Mûvészeti alkotások fényképeinél – amennyiben azok szerzõi jogvédelem alatt állnak – e tarifa tekintetében a fotósok jogai egyenlõk a reprodukálandó mûtárgy alkotójának jogaival, tehát azon fotómûvészeti alkotások felhasználásához, melyek más mûalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekintetében szükséges a jogosítást beszerezni.
5. Reklámcélú felhasználásra – amennyiben a jelen díjszabás nem tartalmaz külön díjtételt – úgy az általános díjtételek + 30% pótdíj számolandó fel (pl. üzleti jellegû nyomdai termékek – üzleti jelentések, vállalati emlékkönyvek, amelyek reklámokat tartalmaznak – esetében a könyv díjtételek + 30%).
6. Minden külsõ borítón történõ felhasználás esetén a vonatkozó jogdíj kétszeresét kell megfizetni.
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7. Képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotás részletének felhasználására engedély nem adható, ugyanis a szerzõi jogi törvény e területen az „idézést” tiltja. Egyébként is a mûalkotások reprodukálása során az alkotás megváltoztatása, bármilyen torzítása tilos, a szerzõi jog megsértését jelenti.
8. A felhasználásra jogosított köteles a felhasználás során megfelelõ helyen az alkotó nevét, a mû címét és a HUNGART © jelet feltüntetni, illetõleg utalni minden olyan személyre, aki a jogosítás folyamatában részt vett. Gyûjteményes
mûvek esetén is egyértelmû módon kell a jogok forrását feltüntetni.
9. Kívánságra a reprodukálás engedélyezéséhez egy minõségi mintát a HUNGART részére be kell mutatni.
10. Minden olyan mû tekintetében, amelyet a felhasználás során nyilvánosságra hoznak, egy példányt a HUNGART
részére át kell adni.
11. Azon díjtételeknél, ahol a HUNGART az eladási ár százalékában határozta meg a jogosítás díját, a felhasználó
szintén a felhasználás megkezdése elõtt köteles az így meghatározott díjat a HUNGART-nak megfizetni.
12. Kivételes esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasználás nem áll arányban a költségével, vagy egyéb körülmény
ezt indokolja, így például az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen képviselõ országos érdek-képviseleti szervezetekkel, nonprofit szervezetekkel külön megállapodás köthetõ, továbbá a jelen jogdíjközleményben meg nem határozott felhasználások esetén a közzétett szerzõi jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával a HUNGART által
esetenként megállapított szerzõi jogdíj fizetendõ.
Engedmények:
13. Olyan mûveknél, melyek legalább 10, kizárólag magyar képzõ-, ipar-, illetve fotómûvészek jogdíjköteles munkáit
tartalmazzák az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.
14. Olyan mûveknél, amelyeket kizárólag oktatási, tudományos, illetve tudományos ismeretterjesztési célra használnak fel, az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.
15. Olyan mûveknél, amelyek a tankönyvjegyzékre kerülnek, és nem tartoznak az Szjt. 34. § (3) bekezdése alá, az
alapdíjból 35% kedvezményt kell adni, s a jogdíjat megfizetni csak a jegyzékre felkerülést követõ 8 napon belül kell.
16. Ugyanabban a médiumban történõ ismétlés, újabb kiadás esetén, továbbá több médiumban történõ egyidejû megjelentetés esetén 25% kedvezményt kell adni.
17. A borítón történõ illusztrációnak a belsõ részben történõ újrafelhasználásakor a belsõ részben történõ felhasználásra 50% engedményt kell adni.
18. Ezen díjszabási szabályzat által biztosított kedvezmények csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a jogosítást a felhasználó a HUNGART-tól a felhasználást megelõzõen beszerezte, a HUNGART-tal szemben tartozása nem
áll fenn, és adatközlési kötelezettségének határidõben eleget tett.
19. Amennyiben a felhasználót több jogcímen is megilleti a kedvezmény, úgy a díj legfeljebb az egyébként megállapítandó díjtétel 50%-áig csökkenthetõ. A mûvészeti folyóiratok és a tankönyvjegyzékre felkerülõ mûvek esetében a díj az
egyébként megállapítandó díjtétel 40%-áig csökkenthetõ.
Jogosulatlan felhasználás, névfeltüntetés hiánya:
20. A jogosulatlan, vagy a megengedett példányszámon felüli felhasználás, valamint a névfeltüntetési szabályok megszegése – külön-külön – a jogdíj 100–100%-nak megfelelõ pótdíj, mint átalánydíj megfizetésének kötelezettségét vonja
maga után, tekintettel az ellenõrzési költségekre.
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
Újság
Oldalnagyság
Nyomtatási példányszám
az alábbi darabszámig

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Dupla oldal

Ft

25 000

2 600

5 000

7 500

9 900

12 200

50 000

4 500

6 500

9 500

13 900

15 200

100 000

6 400

8 600

13 900

16 800

18 300

200 000

8 200

10 600

16 000

21 400

21 300

200 000 felett

10 000

13 900

19 300

25 500

23 200

Az alkotások magazinmellékletekben történõ megjelentetését a folyóiratokra vonatkozó tarifa szerint kell elszámolni.
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Folyóirat, magazin
Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Dupla oldal

3 900

Ft

1 000-ig

900

1 500

1 900

2 600

3 000-ig

1 200

2 000

2 500

3 600

5 400

5 000-ig

1 900

3 400

6 200

7 800

11 900

10 000-ig

3 000

5 900

8 600

11 400

16 800

25 000-ig

4 300

7 800

10 800

15 500

23 400

50 000-ig

5 400

10 000

13 700

20 000

29 800

100 000-ig

6 700

12 300

14 300

23 900

36 300

250 000-ig

7 900

14 300

19 400

28 500

42 600

250 000 felett

9 000

16 700

21 300

33 000

48 500

Mûvészeti folyóiratokban elhelyezett képek után 50%-os engedményt kell adni. Mûvészeti folyóiratnak kizárólag az
olyan kiadványok, periodikák stb. minõsülnek, amelyek elsõdleges célja a kitûzött mûvészeti célok megvalósítása, és
amelyek a mûködés során keletkezõ bevételt nonprofit jelleggel, azaz csakis a mûvészeti cél megvalósítása érdekében
használják fel.
Könyv
Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Dupla oldalig

Ft

500

800

1 500

3 600

4 600

7 100

1 000

1 500

2 300

5 100

7 800

13 900

1 500

2 300

4 300

6 500

9 100

13 900

3 000

2 800

5 100

7 800

10 500

16 200

5 000

3 500

6 500

9 100

13 900

19 200

7 500

4 100

7 500

10 300

14 800

21 400

10 000

4 600

9 100

13 900

16 800

25 900

15 000

5 900

10 600

15 500

21 300

29 800

20 000

6 400

11 500

16 800

22 700

33 700

30 000

7 100

13 900

18 800

25 900

39 000

50 000

7 800

14 900

21 400

28 500

42 600

75 000

8 400

16 100

22 600

31 400

48 500

100 000

9 200

17 400

25 300

33 700

51 200

További rendelkezések, kedvezmények:
1. Külsõ borító újbóli felhasználása esetén a belsõ részben 50% engedményt kell adni.
2. Zsebkönyvekben és kisalakú könyvekben elhelyezett illusztrációk esetén (melyek 12×17 cm-nél kisebbek) a könyvekre alkalmazandó tarifa 25%-át kitevõ engedményt kell adni.
3. Olyan könyvek esetében, amelyek tömegesen illusztráltak (legalább 50 jogdíjköteles mûvet tartalmaznak) 35%
kedvezményt kell adni.
4. Magyarázó szövegek nélküli képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások közzétételéhez olyan könyvekben, melyek a
szokásos könyvformátumot (40×30 cm) túllépik, kivéve a mûvészeti katalógusokat, valamint gyûjtõmappákat, külön
megállapodás szükséges.
5. A levelezõlapkönyvek elszámolása a „levelezõlap” tarifának megfelelõen történik.
6. Olyan mûveknél, melyeket túlnyomórészt egyetlen szerzõ illusztrált, az elõbbi tarifák helyett a díjazási igények
százalékos kiegyenlítése lehetséges, mely a bolti eladási árhoz igazodik. Ehhez külön megállapodás szükséges.
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7. Enciklopédiák, tankönyvek és más, hasonlóképpen tömegesen illusztrált mûvek esetén minden ábrára, mely 1/8 oldalnál kisebb, átalány honoráriumra vonatkozó megállapodás lehetséges.
8. Kiállítási katalógus (papír alapú, vagy CD-n megjelenõ), plakát
a) Mûvészeti alkotások reprodukciói díj- és engedélymentesen használhatók fel (azaz csak elõzetes bejelentés szükséges) olyan ingyenesen terjesztett katalógusok és a kiállítást hirdetõ plakátok céljára, melyet az adott kiállítás keretében,
vagy hirdetése céljából terjesztenek, és a benne szereplõ mûvészeti alkotásokat a kiállításon bemutatják.
b) Ha a katalógusokat ellenérték fejében kívánják terjeszteni, akár a kiállításon, akár azon kívül, akkor ehhez elõzetes
írásbeli engedély szükséges. Alkalmazandó: a könyvekre, vagy a CD-kre egyébként érvényes tarifa azzal, hogy 70%
kedvezményt kell adni.
9. Árverési és kereskedelmi katalógus
Mûvészeti alkotások reprodukcióját díj- és engedélymentesen – azaz csak elõzetes bejelentési kötelezettség mellett –
lehet felhasználni olyan katalógusban, árverési meghívóban, plakáton, és az interneten, amelyet a mûalkotások kereskedelmi forgalomban való értékesítése céljából a közremûködõ aukciós (árverési) házak, galériák adnak ki, és amelynek
egyedüli célja a mûtárgyak értékesítésének elõsegítése.
A reprodukciók ilyen módon való felhasználásának további feltétele, hogy a mûtárgyak értékesítése után a szerzõi jogi törvény 70. és 100. §-ban foglalt, ún. „5%-os” jogdíj és járulék maradéktalanul megfizetésre kerüljön, a szükséges
adatszolgáltatásoknak a mûkereskedõ eleget tegyen, valamint a katalógus forgalmazásának megkezdése elõtt annak egy
példányát a HUNGART számára eljuttassa. Abban az esetben, ha az árverés után fizetési és adatszolgáltatási kötelezettségeinek a felhasználó mégsem tenne eleget, úgy a katalógusban reprodukált mûvek után a HUNGART a jogosulatlan
felhasználás szabályai szerint jár el.
Naptár
Oldalnagyság/mûvenként
Példányszám
az alábbi darabszámig

Kártyanaptár

A5-ig

A5

A4

A3

7 200

Ft

1 000

2 000

3 600

4 600

5 600

2 000

2 400

4 300

5 800

7 100

8 400

3 000

3 200

5 800

7 100

8 400

10 700

5 000

3 600

7 200

8 400

10 000

14 200

7 500

4 300

8 400

10 700

13 000

17 900

10 000

4 800

10 000

13 000

15 500

21 300

25 000

5 600

12 200

14 900

18 600

25 000

50 000

6 100

13 700

17 900

22 800

28 600

100 000

6 700

14 900

20 800

26 000

31 100

250 000 felett

7 400

16 300

22 800

28 600

34 300

A méretek meghatározása: A5: 150×210, A4: 210×297, A3: 297×420, A2: 420×600, A1: 600×830, A0: 830×1200,
A00: 1200×1660.
Napos naptárakra (1 lap/nap) 20%, heti naptárakra (1 lap/hét) 10% árengedményt kell adni a fenti tarifákból.
Különnyomat
A) Plakát (nem eladási célú):
Oldalnagyság
Példányszám
az alábbi darabszámig

A3-ig

A2-ig

A1-ig

10

9 700

14 300

28 500

100

12 200

42 600

250

14 600

64 100

A00-ig

A00 felett

42 600

48 600

64 100

85 500

106 900

92 500

121 100

172 500

Ft

500

17 000

85 500

128 100

170 900

207 500

1 000

19 400

113 900

170 900

227 700

284 800
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Oldalnagyság
Példányszám
az alábbi darabszámig

A3-ig

A2-ig

A1-ig

2 000

21 800

142 600

3 000

24 400

170 900

A00-ig

A00 felett

213 600

284 800

356 100

256 400

341 900

427 400

Ft

A méretek meghatározása: A3: 297×420, A2: 420×600, A1: 600×830, A0: 830×1200, A00: 1200×1660
Kulturális rendezvények (színház, hangverseny, felolvasás stb.) esetében a kedvezmény 40%.
B) Eladásra szánt különnyomat (mûnyomatok, poszterek, mininyomtatványok, eladási plakátok stb.):
A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.

Szórólap
Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Ft

1 000

2 000

2 400

3 000

3 800

5 000

3 000

3 700

4 600

5 700

10 000

4 200

5 100

6 500

8 000

20 000

5 500

6 700

8 400

10 400

50 000

7 700

9 500

10 900

13 000

100 000

9 200

11 300

13 100

15 600

100 000 felett

10 200

12 500

14 500

17 200

Levelezõlap, dia, diafilm, projektorfólia
A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.
Levelezõlapkönyvek, leporellók, és hasonló, csak zártan eladott levelezõlap-összeállítások után 25% engedmény jár.
A projektorfólia jogosítási díja, ha nem eladási célú a felhasználás:
Oldalnagyság
Példányszám

1/8-ig

1/4-ig

1/2-ig

1/1-ig

Ft

10-ig

1 900

3 400

6 200

7 800

50-ig

2 900

5 700

8 600

11 400

100-ig

4 300

7 800

10 800

15 500

100 felett

5 500

10 000

13 700

20 000

Borító, ábrahordozó (audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló tárolók, valamint azok borítói)
Példányszám
Ábrahordozó

1000-ig

2000-ig

4000-ig

10 000-ig

20 000-ig

Minden további megkezdett
10 000

284 400

+10%

Ft

14 300

28 500

57 000

142 600

Két ábrahordozón történõ egyidejû megjelenés esetén 20% kedvezmény, három, vagy több ábrahordozón történõ egyidejû megjelenés esetén 30% kedvezmény jár.
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Arculati elemek másodfelhasználása
(operátorlogók, háttérképek, képüzenetek-MMS, képernyõkímélõk, háttérképek)
Multimédia-üzenet, operátorlogo, képernyõkímélõ, háttérkép keretében felhasznált mûvekért, képenként 6000 Ft/év
jogdíjat kell fizetni.
Reklám célú felhasználás vagy image kialakítás esetén az alapdíj +30%-a a pótdíj.

Videovetítés
A képzõ-, ipar- és fotómûvészet elektronikusan tárolt mûvei nyilvánosan hozzáférhetõ képernyõkön való megjelenítésének díja (100 cm-es képernyõátmérõig) évente képernyõnként és alkotásonként 11 500 Ft. Amennyiben a felhasználás
nem kereskedelmi célú, úgy 50% kedvezményt kell adni. Ennek elõfeltétele, hogy a képi tartalmak tárolásának jogát a
felhasznált elektronikus tároló médiumban (adatbank, CD-ROM stb.) elõre megszerezzék a HUNGART-tól.
A nagyobb képernyõk (100 cm-en felüli átmérõ), valamint videokivetítések és hasonló eljárások nagyobb nézõi kör
részére külön megállapodás szerint kerülnek elszámolásra.

Filmben megjelenített mûalkotás
A mûalkotás filmben történõ megjelenítése másodpercenként 90 Ft.

CD-ROM, videokazetta, DVD
Példányszám az alábbi darabszámokig

Ft/alkotás

100

3 600

500

4 600

1 000

6 900

3 000

11 400

5 000

14 300

7 500

18 500

10 000

22 700

15 000

28 500

20 000

35 600

Ezen díj megfizetésével a felhasználó megszerzi azon jogot is, hogy a CD-ROM és a videokazetta elõállítása céljából
az alkotás egy másolatát digitális formában elõállítsák. Amennyiben az alkotások száma meghaladja a 100-at, akkor a
100-on felüli alkotások után a kedvezmény 50%.
Oktatási segédlet esetében – nonprofit kiadók részére – a kedvezmény 50%.

Reklámbrossúra, levelezõlap, reklámprospektus, reklámeszköz, reklámnaptár
Oldalnagyság
Példányszám
az alábbi darabszámig

1/8-ig
belépõjegy is

1/4-ig
levelezõlap is

1/2-ig

1/1-ig

Ft

500

4 300

5 600

7 200

9 100

1 000

6 100

8 600

11 400

14 300

2 000

8 900

11 400

17 100

21 400

5 000

11 700

14 300

22 700

28 500

10 000

20 100

22 700

28 500

35 600
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Oldalnagyság
Példányszám
az alábbi darabszámig

1/8-ig
belépõjegy is

1/4-ig
levelezõlap is

1/2-ig

1/1-ig

Ft

50 000

25 800

28 500

35 600

45 500

100 000

32 900

35 600

45 700

57 000

100 000 felett

41 300

44 000

47 800

60 600

1/2

1/1

Reklámhirdetés
Oldalnagyság
Példányszám
az alábbi darabszámig

1/8

1/4
Ft

5 000

3 400

5 700

7 100

8 800

10 000

5 100

11 500

14 300

17 500

50 000

7 000

21 400

28 500

35 600

100 000

8 900

28 500

42 600

50 000

250 000

10 700

45 500

58 200

71 200

Reprodukció reklám- és dekorációs célra
(vásár, kirakat, óriásplakát-felület, molinó, zászló, buszreklám stb.)
Felület a következõ m2-nagyságig
Darabszám

1

3

5

10

10 felett

Ft

1

28 500

57 000

85 500

99 600

113 900

10-ig

42 600

85 500

128 100

163 700

199 300

50-ig

64 800

128 100

191 600

224 000

256 300

50 felett

93 200

178 500

244 700

292 500

331 600

Programfüzet, meghívó, étlap
Oldalnagyság
Példányszám
az alábbi darabszámig

1/4

1/2

1/1-ig

Ft

100-ig

1 900

2 400

3 800

500

2 900

4 000

4 900

1 000

5 700

7 800

10 000

5 000

10 000

11 400

14 300

10 000

12 800

17 100

21 400

50 000 felett

17 100

22 700

28 500

Kulturális intézmények programfüzeteinél a kedvezmény 40%.
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Bélyeg
Bélyegen történõ reprodukció esetén egyedi megállapodás szükséges.

Egyéb anyagokon történõ felhasználás (pl. textília, bõr, csomagolópapír stb.)
A díj a kiskereskedelmi eladási ár százalékos arányában kerül megállapításra és a nettó eladási ár 10%-át teszi ki.
Amennyiben a kiskereskedelmi eladási ár nincs rögzítve, akkor a HUNGART és a felhasználó közötti szerzõdéses engedélyezésben egy átlagos kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, melyet a kiszámítás alapjául használnak fel.
Amennyiben a felhasználás az árút hordozó anyagon (pl. palack) történik, egyedi megállapodást kell kötni.

Kártya (telefonkártya, bankkártya, klubkártya, egyéb kártya), könyvjelzõ
Példányszám
az alábbi darabszámig

500

Ft
1/4-ig

1/2-ig

1/1

3 000

4 000

4 900

1 000

5 700

7 800

10 000

5 000

10 000

11 400

14 300

10 000

12 600

17 100

21 400

50 000 felett

17 100

22 700

28 500

Kiállítások
A jogdíjak mértéke:
ha a kiállító mûvészek száma a 10-et nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege:
ha a kiállító mûvészek száma a 30-at nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege:
ha a kiállító mûvészek száma az 50-et nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege:
ha a kiállító mûvészek száma a 100-at nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege:
ha a kiállító mûvészek száma a 200-at nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege:

23 200 Ft;
46 300 Ft;
69 510 Ft;
104 200 Ft;
173 700 Ft.

A képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ jogdíjak
A televíziószervezetek által fizetendõ jogdíjak
A szerzõi jogi törvény 26. §-a értelmében a televíziószervezetek a már nyilvánosságra hozott képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások ismételt sugárzási célú rögzítéséért, és sugárzásáért, valamint ha a mûsort nem sugárzással, hanem vezeték útján teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé, jogdíjat kötelesek fizetni.
A jogdíj mértéke az egyes televíziószervezetekkel megkötendõ megállapodásokban kerül olyan módon rögzítésre,
hogy annak alapja a díj megállapításakor hatályos, a zenei és irodalmi mûvek azonos célú felhasználására vonatkozó,
számított jogdíj teljes összege. Ezen jogdíjalap, mint bázisszám alapulvételével, a televíziószervezet adatszolgáltatása
alapján, a ténylegesen felhasznált képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások és a felhasznált zenei és irodalmi mûvek aránya határozza meg a jogdíj mértékét, azaz a jogdíj a bázisszám annyi %-a, amilyen arányban a mûfelhasználások egymáshoz viszonyulnak. A jogdíjfizetés és az adatszolgáltatás részletes feltételeit a HUNGART-tal megkötendõ felhasználási szerzõdések rögzítik.
Az elõbbiekben meghatározott díjat, de legalább 6500 Ft/hó szerzõi jogdíjat köteles fizetni a felhasználó, ha a mûsort
nem sugárzással, nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve számítógépes hálózat igénybevételét – teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé (pl. önálló webcasting).
A televíziószervezetek a sugárzással egy idõben, számítógépes hálózat igénybevételével is történõ nyilvánossághoz
közvetítéséért („simulcasting”) az elõbbiekben meghatározott szerzõi jogdíjon felül annak 5%-át kötelesek fizetni.
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A felhasználók – ha a felek rövidebb határidõben nem állapodnak meg – negyedévente, a naptári hónapot követõ
15. napjáig kötelesek a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb módon közvetített mûsorszámokról, és a
mûsorszámokban felhasznált képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotásokról vagy a HUNGART által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával vagy más, a felek által kötött sugárzási (nyilvánossághoz közvetítési) szerzõdésben
meghatározott módon (formátumban), elsõsorban elektronikus formában adatot szolgáltatni.

Lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétel fejében fizetendõ jogdíjak
A képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások másodlagos felhasználásának díja ún. internetes környezetben, a nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétel fejében, alkotásonként az e fejezetben részletezett jogdíjakat kell fizetni. „Lehívás”: a mûveknek vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz
közvetítése, amelynek során a közönség tagjai a mûvekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind az egyes mûveket, mind a
hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. A lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel megvalósul tekintet
nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott mûveket számítógépre, vagy bármely más hordozóra letölthetik-e.
1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minõsül üzletszerûnek és nincs jogdíjfizetési kötelezettség, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
közvetve sem szolgálja (pl.: múzeum);
b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz mûvet tesz lehívásra
hozzáférhetõvé;
c) a szolgáltató a mûveket olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos felhasználó
számára csupán azok érzékelését teszi lehetõvé, a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;
d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõzõen a HUNGART-tal felhasználási szerzõdést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerzõdés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.
Ha a képzõ-, ipar- vagy fotómûvész, (illetve ezen személyek csoportja, szervezete) kizárólag saját, vagy tagjai mûvét/mûveit teszi lehívásra hozzáférhetõvé, jogdíjat nem kell fizetnie. Célszerû ezen felhasználást a HUNGART-nak bejelenti, és a változásokról is tájékoztatni.

2. A jogdíjak mértéke üzletszerûnek minõsülõ felhasználások esetében:
amennyiben a
– lehívható mûvek száma egy, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma az 5-öt nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma a 10-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma a 30-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma az 50-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma a 100-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma a 200-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma a 500-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma az 1000-ret nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma a 2000-ret nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– lehívható mûvek száma a 3000-ret nem éri el, a lehívások számától függetlenül
– 3000-nél több mû hívható le, a lehívások számától függetlenül

5 900 Ft/év
15 400 Ft/év
30 500 Ft/év
76 000 Ft/év
121 600 Ft/év
243 200 Ft/év
270 400 Ft/év
474 600 Ft/év
775 600 Ft/év
879 800 Ft/év
984 000 Ft/év
1 076 600 Ft/év

A letöltést (tartós másolat készítését) is engedõ, ún. „download” típusú felhasználásért, a fenti díjtételek 100% pótdíjjal fizetendõk. Digitális képeslap esetében további +30% pótdíj fizetendõ.
Amennyiben a felhasználás egy évnél rövidebb, a fizetendõ jogdíj arányosan csökkentendõ. A jogdíjat évente egyszer, illetve a megjelölt idõtartamra vonatkozóan elõre kell megfizetni.
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A nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétel közös szabályai,
a hozzáférést biztosító szolgáltatók felelõsségének korlátozása
Szolgáltatónak minõsül a szerzõi mûvet lehívásra hozzáférhetõvé tételre felajánló (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltatótól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k)
útján közvetítõi szolgáltatást nyújtó személy, szervezet.
Ha az a szolgáltató, amely kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 8–11. §-okban meghatározott feltételeknek megfelelõ tevékenységeket végzi, a HUNGART és a HUNGART által képviselt bel- és külföldi képzõ-, ipar- és fotómûvészeti szerzõi jogosultak irányában a szerzõi jogsértésért nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége
sem áll fenn, amennyiben az Ektv.-ben meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást, az ott meghatározott feltételek hiánytalan betartásával lefolytatja.
Ha az elõbbiek szerint eljáró szolgáltató a jelen díjszabásban meghatározott felhasználást is megvalósít, a HUNGART-tal külön megállapodást köt.
A fenti jogdíjközlemény 2009. évre vonatkozik, azzal, hogy a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl a 2010.
évre vonatkozó közlemény megjelenéséig alkalmazandó.

HUNGART
Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom.
Budapest, 2009. február 27.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:
Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár
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Az Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottság határozata
Az Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
2008/17. (2008. 06. 16.) határozata
Az Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottság szakértõi csoportja az alábbi anyagot készítette el a rezsióradíjjal kapcsolatosan. A bizottság az anyagot egyhangúan elfogadta mint az ágazatra jellemzõ költségvetési segédeszközt.
Megnevezés

A vállalkozások 2008. évi
tényadataiból egy munkaórára
számított érték, Ft/óra

1.

Személyi alapbér

570*

2.

Pótlékok, kiegészítõ fizetés

90

3.

Foglalkoztatói járulékok:
– Egészségbiztosítási járulék 5%
– Nyugdíjbiztosítási járulék 24%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%
– EHO 1950 Ft
– Munkaadói járulék 3%

33
158
10
11
20

1–3. összesen

892

4.

Szállásköltség

6

5.

Csoportos személyszállítás

10

6.

Védõruha, védõfelszerelés

10

4–6. összesen

26

7.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

50

8.

Munka-egészségügyi szolgáltatás

70

9.

Munkavédelmi költség

14

10.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

405

11.

Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség

25

12.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

2

13.

Gép- és szerszámhasználat

2

7–13. összesen

568

14.

Értékcsökkenési leírás

60

15.

Nyomtatvány, írószer

2

16.

Postaköltség

1

17.

Telefonköltség

1

18.

Bankköltség

2

19.

Egyéb szolgáltatás:
– minõségbiztosítás, környezetvédelem

1

Kötelezõ adók, járulékok:
– iparûzési adó 2%
– kulturális járulék 0,2%
– innovációs járulék 0,3%

75
2
2

Biztosítások

2

20.

21.
22.

14–21. összesen

148

1–21. összesen

1634
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A vállalkozások 2008. évi
tényadataiból egy munkaórára
számított érték, Ft/óra

23.

Produktivitási érték (ledolgozott órák száma/fizetett órák száma)

0,86%

24.

1–21. sor összesen x 1,00–0,86=0,14%-kal (improduktív órák költsége)

229

25.

Elvárt eredmény – 22–24. sor 2%-a

37

26.

22–24–25. mindösszesen

1900

* Havi 100 000 Ft személyi alapbérrel és 175 munkaórával számolva (2008. évi Építõipari Ágazati Kollektív Szerzõdésben foglalt bértarifa és éves munkaidõkeret alapján).

Budapest, 2008. június 16.
Pallay Tibor s. k.,
társelnök
munkáltatói oldal

Pallagi Gyula s. k.,
társelnök
munkavállalói oldal
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IX. Hirdetmények
PÁRTOK MÉRLEGBESZÁMOLÓI
A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség által a 2009. évi Budapest IX. kerületi idõközi országgyûlési
képviselõ-választásra fordított pénzeszközök forrásai és felhasználása
Adatok E Ft-ban
1. A jelölt szervezet neve: Fidesz–Magyar Polgári Szövetség.
2. A jelölõ szervezet által állított jelöltek száma: 1 fõ.
3. Az országgyûlési képviselõ-választásra fordított összeg
3.1. Forrásai összesen
3.1.1. Állami költségvetési támogatás
3.1.2. Egyéb források
ebbõl:
– választási célra kapott adományok
– saját források
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összege
3.2.1. Az állami költségvetési támogatás terhére
ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás
– nem anyagjellegû ráfordítás
– egyéb ráfordítás
3.2.2. Egyéb források terhére:
ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás
– személyi jellegû ráfordítás
– nem anyagjellegû ráfordítás
– egyéb ráfordítás

987
987
987

987

987
987

Tóth Józsefné s. k.,

Priszter Erzsébet s. k.,

gazdasági igazgató

fõkönyvelõ
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Az Összmagyar Szövetség Párt zárómérlegei
Az Összmagyar Szövetség Párt 2006. évi zárómérlege
Bevételek

Adatok E Ft-ban

1.
2.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás

528 000
–

3.

Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás

–

4.
5.

Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl

–
–

6.

4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól

–

7.
8.

4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl

–
–

9.

A párt által alapított vállalat, kft. nyereségébõl származó bevétel

–

10.

Egyéb bevétel

–

Összes bevétel a gazdasági évben

528 000
Kiadások

1.
2.
3.

Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
Támogatás egyéb szervezetnek
Vállalkozások alapítására fordított összeg

4.
5.
6.

Mûködési kiadások
Eszközbeszerzés
Politikai tevékenység kiadása

–
–
–
200 000
–
328 000

Összes kiadás a gazdasági évben

528 000

Az Összmagyar Szövetség Párt 2006. évi vagyonmérlege
Eszközök
1.

Adatok Ft-ban
–

Állóeszközök és beruházások

2.
3.

Készletek
Pénzügyi és bankszámlák
3.1. Pénz- és bankszámlák
Eszközök összesen
Vagyon forrása
3.
Pénzeszközök
4.
Alapok
Források összesen

–
–
–
–
–
–
–
–

Budapest, 2006. december 31.
Trombitás Gábor s. k.,

Síkvölgyi László s. k.,

alelnök

elnök

Az Összmagyar Szövetség Párt 2007. évi zárómérlege
Bevételek
11.

Tagdíjak

12.

Állami költségvetésbõl származó támogatás

Adatok E Ft-ban
792 000
–
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13.

Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás

–

14.

Egyéb hozzájárulások, adományok

–

15.

4.1. Jogi személyektõl

–

16.

4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól

–

17.

4.3. Magánszemélyektõl

–

18.

4.3.1. Belföldiektõl

–

19.

A párt által alapított vállalat, kft. nyereségébõl származó bevétel

–

20.

Egyéb bevétel

–

Összes bevétel a gazdasági évben

792 000
Kiadások

7.

Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára

–

8.

Támogatás egyéb szervezetnek

–

9.

Vállalkozások alapítására fordított összeg

10.

Mûködési kiadások

11.

Eszközbeszerzés

12.

Politikai tevékenység kiadása

–
292 000
–
500 000

Összes kiadás a gazdasági évben

792 000

Az Összmagyar Szövetség Párt 2007. évi vagyonmérlege
Eszközök

Adatok Ft-ban

1.

Állóeszközök és beruházások

–

2.

Készletek

–

3.

Pénzügyi és bankszámlák

–

3.1. Pénz- és bankszámlák

–

Eszközök összesen

–

Vagyon forrása

–

3.

Pénzeszközök

–

4.

Alapok

–

Források összesen

–

Budapest, 2007. december 31.
Trombitás Gábor s. k.,

Síkvölgyi László s. k.,

alelnök

elnök
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Az Összmagyar Szövetség Párt 2008. évi zárómérlege
Bevételek

Adatok E Ft-ban

21.

Tagdíjak

792 000

22.

Állami költségvetésbõl származó támogatás

–

23.

Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás

–

24.

Egyéb hozzájárulások, adományok

–

25.

4.1. Jogi személyektõl

–

26.

4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól

–

27.

4.3. Magánszemélyektõl

–

28.

4.3.1. Belföldiektõl

–

29.

A párt által alapított vállalat, kft. nyereségébõl származó bevétel

–

30.

Egyéb bevétel

–

Összes bevétel a gazdasági évben

792 000
Kiadások

13.

Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára

–

14.

Támogatás egyéb szervezetnek

–

15.

Vállalkozások alapítására fordított összeg

–

16.

Mûködési kiadások

17.

Eszközbeszerzés

18.

Politikai tevékenység kiadása

292 000
–
500 000

Összes kiadás a gazdasági évben

792 000

Az Összmagyar Szövetség Párt 2008. évi vagyonmérlege
Eszközök

Adatok Ft-ban

1.

Állóeszközök és beruházások

–

2.

Készletek

–

3.

Pénzügyi és bankszámlák

–

3.1. Pénz- és bankszámlák

–

Eszközök összesen

–

Vagyon forrása

–

3.

Pénzeszközök

–

4.

Alapok

–

Források összesen

–

Budapest, 2008. december 31.
Trombitás Gábor s. k.,

Síkvölgyi László s. k.,

alelnök

elnök
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A Magyar Demokrata Fórum által
a 2009. január 11-i idõközi országgyûlési választásra fordított pénzeszközök forrása és felhasználása
Budapest IX. kerületében lévõ 12. számú o. e. választókerületben

1. A jelölt szervezet neve: Magyar Demokrata Fórum
2. A jelölõ szervezet által állított jelöltek száma: 1 fõ.
3. Országos képviselõ-választásra fordított összeg
3.1. Forrásai összesen
3.1.1. Állami költségvetési támogatás

950 316 Ft
950 316 Ft
950 316 Ft

3.1.2. Egyéb források
ebbõl:
– választási célra kapott támogatás
– hitel
– egyéb saját forrás
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen
3.2.1. Állami költségvetési támogatás terhére

950 316 Ft
950 316 Ft

ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás

950 316 Ft

– egyéb ráfordítás
– igénybe vett szolgáltatás
3.2.2. Egyéb források terhére:
ebbõl:
– anyagjellegû ráfordítás
– egyéb ráfordítás
– igénybe vett szolgáltatás

Antaszolg Kft.
Könyvelõ Iroda

Dr. Varga Zsolt s. k.,
pártigazgató
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2009. február 26.–március 3.)
(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

53.

52. évfolyam L 53. szám

(2009. február 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 157/2009/EK rendelete (2009. február 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 158/2009/EK rendelete (2009. február 25.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, és 2009. február 16–20.
között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
* A Bizottság 159/2009/EK rendelete (2009. február 25.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplõ egyik elnevezéshez tartozó termékleírás
kisebb jelentõségû módosításainak jóváhagyásáról [Chabichou du Poitou (OEM)]

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2009/157/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 16.) a Franciaország által az IFP-csoport javára hozott
támogatási intézkedésrõl [C 51/05 (ex NN 84/05)] [az értesítés a C(2008) 1330. számú dokumentummal történt]1
2009/158/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 23.) az egészségügyre vonatkozó második közösségi
cselekvési program (2008–2013) végrehajtására irányuló 2009. évi munkaterv elfogadásáról, valamint a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról 1

1

EGT-vonatkozású szöveg
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2009/159/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 25.) a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggõ alkalmazásai
érdekében történõ harmonizált felhasználásáról szóló 2008/671/EK határozat szerinti eltérés Ausztria számára történõ engedélyezésérõl [az értesítés a C(2009) 1136. számú dokumentummal történt]
IRÁNYMUTATÁSOK
Európai Központi Bank
2009/160/EK:
* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2008. december 19.) monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról (átdolgozott változat) szóló EKB/2007/9
iránymutatás módosításáról (EKB/2008/31)

Helyesbítések
Helyesbítés a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról szóló,
2009. január 22-i 61/2009/EK bizottsági rendelethez (HL L 19., 2009. 1. 23.)

54.

52. évfolyam L 54. szám

(2009. február 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenõrzése
során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról 1

55.

52. évfolyam L 55. szám

(2009. február 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 160/2009/EK rendelete (2009. február 23.) az Európai Közösség egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról
A Bizottság 161/2009/EK rendelete (2009. február 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 162/2009/EK rendelete (2009. február 26.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és
X. mellékletének módosításáról 1
* A Bizottság 163/2009/EK rendelete (2009. február 26.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról1

1
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* A Bizottság 164/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a 951/2006/EK rendeletnek a rendeltetési helyre megérkezés kvótán felüli cukorágazati kivitel esetén történõ igazolása tekintetében való módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/161/EK:
* A Tanács határozata (2008. szeptember 25.) a határokon történõ áruellenõrzések összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény 8. mellékletének a Közösség nevében történõ jóváhagyásáról
Bizottság
2009/162/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 26.) a 2005/51/EK határozatnak a peszticidek és a
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok által szennyezett talaj dekontaminálás céljára történõ behozatalára engedélyezett idõszak tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2009) 1174. számú dokumentummal történt]
2009/163/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 26.) az 1999/217/EK határozatnak az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartása tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2009) 1222. számú dokumentummal történt] 1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2009/164/KKBP közös álláspontja (2009. február 26.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bûncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék megbízatása végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról

56.

52. évfolyam L 56. szám (2009. február 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 165/2009/EK rendelete (2009. február 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 166/2009/EK rendelete (2009. február 27.) a gabonaágazatban a 2009. március 1-jétõl
alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/166/EK:
* A Tanács határozata (2008. november 27.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság
kormánya között a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott elõállításához gyakran használt kábítószer-prekurzorokról és vegyi anyagokról szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott elõállításához gyakran használt kábítószer-prekurzorokról
és vegyi anyagokról
2009/167/EK:
* A Tanács határozata (2009. február 26.) az Europol igazgatójának a harmadik államokkal
és nem európai uniós szervekkel kötendõ megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló, 2000. március 27-i határozat módosításáról
2009/168/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2009. február 26.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezésérõl
A tagállamok kormányképviselõinek konferenciája
2009/169/EK, Euratom:
* A tagállamok kormányképviselõinek határozata (2009. február 25.) az Európai Közösségek
Elsõfokú Bírósága egy bírájának kinevezésérõl

Helyesbítések
* Helyesbítés a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 89/398/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1999. június 7-i 1999/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 172., 1999. 7. 8.)
(Magyar nyelvû különkiadás, 13. fejezet, 24. kötet, 50. o.)

57.

52. évfolyam L 57. szám

(2009. február 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/152/EK:
* A Tanács határozata (2008. november 20.) az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a közép-afrikai fél közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a középa-frikai fél közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás

2009/10. szám
58.
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52. évfolyam L 58. szám (2009. március 3.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 167/2009/EK rendelete (2009. március 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

59.

52. évfolyam L 59. szám (2009. március 3.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/156/EK:
* A Tanács határozata (2008. november 21.) az egyrészrõl Elefántcsontpart, másrészrõl az
Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás egyrészrõl Elefántcsontpart, másrészrõl az Európai
Közösség és tagállamai között

A Közbeszerzési Értesítõ 26. számának (2009. március 4.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (az NKA 2009.
évi kommunikációs tervének megvalósításához kapcsolódó médiavásárlási, produkciós és produkcióhoz kapcsolódó kreatív tevékenységek lebonyolítása – K. É. –
3383/2009)
Országos Idegtudományi Intézet (CT-készülék beszerzése – K. É. – 3447/2009)
Országos Mentõszolgálat (gyári gyógyszerkészítmények beszerzése – K. É. – 3222/2009)
Országos Onkológiai Intézet (Nucletron BV gyártmányú After Loading berendezés és Plato tervezõrendszer
karbantartása – K. É. – 3236/2009)
Szegedi Tudományegyetem (haemodinamikai anyagok beszerzése – K. É. – 2992/2009)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (személy- és könnyûteher-gépjármûvek 2009. – K. É. – 3471/2009)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (VJT/2009. – K. É. –
3633/2009)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (fûszértáru 2009. – K. É. – 3097/2009)
Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása címû KEOP-projekt
megvalósítása során a kedvezményezett szakmai támogatása – K. É. – 3519/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Rendelõintézet (ajánlatkérõ részére szemlencse és szemészeti anyag beszerzése/vásárlása – K. É. – 2869/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és RenDunántúli Regionális Vízmû Zrt. (munkaruha, védõdelõintézet (különféle laboratóriumi reagensek beszer- ruha, valamint védõeszközök beszerzése – K. É. –
zése – K. É. – 2608/2009)
3511/2009)

2958

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Részvételi felhívás
Magyar Televízió Zrt. (a Magyar Televízió Zrt. új bérelt központjába televíziós mûszaki technikai eszközök
szállítása, telepítése és üzembe helyezése – K. É. –
3521/2009)
Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Komlói Fûtõerõmû Zrt. (RF-kazán beszerzése, beállítása és üzembe helyezése – K. É. – 3690/2009)
Elõzetes tájékoztató hirdetmény
Nagykõrös Város Önkormányzata (KEOP 1.2.0. –
ajánlatkérõ szennyvízkezeléséhez mûszaki ellenõrzési
feladatok elvégzése – K. É. – 3095/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0-s autóút, torlódásjelzõ rendszer 2008. – K. É. – 3452/2009)
Bajai Kórház (ESWL-módszerrel testen kívüli, elektromágneses lökéshullámmal végzett vesekõzúzó egészségügyi szolgáltatás biztosítása – K. É. – 2942/2009)
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (EM-240, épülettakarítás – K. É. – 3141/2009)
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
25.2. Györgytarló, 25.3. Tiszakarád, 27.2. Ároktõ–Tiszadorogma – K. É. – 3186/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház [különféle laboratóriumi reagensek beszerzése automata
készülék használatba adásával (FEBESZ-78) – K. É. –
2033/2009]
Hajdúdorogi Püspöki Hivatal (Hit és egészség – Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért: máriapócsi bazilika és környezete mûemléki restaurálása ÉAOP-2.1.1/E-2008-0003. – K. É. –
2859/2009)
Kaposi Mór Oktató Kórház (gyógyszerészeti termékek
eljáráseredménye 2008/S 244-324900. – K. É. –
3221/2009)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [tisztítószerek beszerzése (SG-331.) – K. É. – 3587/2009]
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (az Országos Monitoring és Képesítõ Testület feladatainak ellátása az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról
szóló rendeletek hazai végrehajtásával kapcsolatban
– K. É. – 3365/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a Sopron 84. sz.
fõút–Virágvölgy u. csomópont körforgalmú csomóponttá történõ átépítéséhez kapcsolódó lebonyolító
mérnöki tevékenység ellátása – K. É. – 2889/2009)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Sopron 84. sz.
fõút–Virágvölgy u. csomópontjának körforgalmú csomóponttá történõ átépítése – K. É. – 2890/2009)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
(ÚMFT-program keretében szakértõi tevékenység biztosítása – K. É. – 3364/2009)
Orosháza Város Egyesített Szociális Intézménye (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 3249/2009)
Pest Megyei Földhivatal (utalványok beszerzése
– K. É. – 3357/2009)
Pesterzsébet Önkormányzata (folyószámlahitel beszerzése 2009. – K. É. – 3544/2009)
Szegedi Tudományegyetem (az SZTE Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ II. Számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ haemodinamikai laboratóriumának felújítása bérleti szerzõdés keretében
– K. É. – 3250/2009)
Tamási Város Önkormányzata (keretmegállapodás
keretében mélyépítés Tamásiban – K. É. – 3395/2009)
Veresegyház Város Önkormányzata (állami támogatást megelõlegezõ rövid lejáratú hitelkeret biztosítása
750 millió HUF értékben – K. É. – 2757/2009)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(a nagykunsági árvízszintcsökkentõ tározó projekthez
kapcsolódó FIDIC mérnöki, mûszaki ellenõrzési és
tervellenõri feladatok ellátására – K. É. – 3093/2009)

Visszavonás
FVM (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Szolgáltató
Központjának felállítása és üzemeltetése – visszavonás
– K. É. – 3694/2009)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (rendezvényszervezés – K. É. – 3688/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (millenáris mûjégpálya kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 3108/2009)
Ózd Kistérség Többcélú Társulása (Ózd Kistérség
Többcélú Társulása részére közösségi busz beszerzése
– K. É. – 3596/2009)
VÜSZI Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht.
(Gödöllõ város 2009. évi emelt szintû útjavítási részfeladatai – K. É. – 3080/2009)
Zala Megyei Kórház (oxygenerátorok, csõkészletek
beszerzése – K. É. – 3704/2009)
Zala Megyei Kórház (papír, irodaszerek, tonerek beszerzése – K. É. – 3740/2009)
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Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest IV. kerület, Újpest területén játszótéri berendezések szabványossá tételével kapcsolatos javítások – K. É. – 3727/2009)
Fejér Megyei Önkormányzat (Székesfehérvár, Országzászló tér 3. szám alatti Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeuma új állandó néprajzi kiállításának megvalósítása – K. É. –
3420/2009)
Honvédelmi Minisztérium (az MH készletében lévõ
repülõtér-karbantartó gépek javítása, kötelezõen elõírt technikai kiszolgálása – K. É. – 2742/2009)
Kapos Menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás (Kapos menti hulladékgazdálkodási program:
KEOP-7.1.1.1./1F-2008-0004. projektekhez kapcsolódó projektmenedzsment-feladatok ellátása – K. É. –
2881/2009)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (közösségi
közlekedés komplex fejlesztése Kiskunfélegyházán
autóbusz-utasvárók és -megállóhelyek kiépítésével
– K. É. – 3496/2009)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM FI
média – K. É. – 3680/2009)
Pilismarót Község Önkormányzata (a Bozóky Mihály
Általános Iskola felújítása, bõvítése és akadálymentesítése, konyhatechnológiai eszközök teljes körû beszerzésével, üzembe helyezésével – K. É. – 3450/2009)
Semmelweis Egyetem (1 db inverz konfokális lézeres
pásztázó fluoreszcencia mikroszkóp és tartozékai beszerzése a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet részére
– K. É. – 3641/2009)
Társasház, Pázmány P. krt. 54–64. (Szombathely, Pázmány P. krt. 54–64. iparosított technológiával épült lakóépület energiamegtakarítást eredményezõ felújítása
– K. É. – 3721/2009)

Részvételi felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata [Balatonalmádi
városközpontjának megújítása, kistérségi szerepkörének és vonzerejének növelése (I. ütem) – K. É. –
3514/2009]
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (vállalkozási
szerzõdés a KTKT által fenntartott súri oktatási intézmény bõvítési, felújítási, fejlesztési munkáira – K. É. –
3768/2009)
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (vállalkozási
szerzõdés a KTKT által fenntartott bakonyszombathelyi oktatási intézmény bõvítési, felújítási, fejlesztési
munkáira – K. É. – 3769/2009)
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (vállalkozási
szerzõdés a KTKT által fenntartott bakonysárkányi
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oktatási intézmény bõvítési, felújítási, fejlesztési munkáira – K. É. – 3773/2009)
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (vállalkozási
szerzõdés a KTKT által fenntartott császári oktatási
intézmény bõvítési, felújítási, fejlesztési munkáira
– K. É. – 3774/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapesti Közlekedési Zrt. (MSZ EN 590 számú, mindenkor érvényes szabvány szerinti motorikus dízelgázolaj tartálykocsis szállítása – K. É. – 21606/2008)
Fejér Megyei Önkormányzat (a Szent István Király
Múzeum épületének építészeti, gépészeti és villamossági felújítása – K. É. – 0184/2009)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (villamos energia – K. É. – 3305/2009)
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (rendszertervezési, minõségbiztosítási és projektmenedzsment-feladatok ellátása – K. É. – 3608/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése
– K. É. – 21412/2008)
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (az ipolytarnóci õsmaradványok természetvédelmi területén található fogadóépület, valamint a területen található 3D és 4D vetítõrendszerek üzemeltetése és karbantartása – K. É. –
15871/2008)
Sárvár Város Önkormányzata (a sárvári önkormányzati kórház járóbeteg-központja kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése – K. É. – 21792/2008)
Vám- és Pénzügyõrség (vizesblokkok felújítása Debrecenben – K. É. – 2569/2009)
Vám- és Pénzügyõrség (épületfelújítási munkálatok
Kisvárdán és Mátészalkán – K. É. – 2573/2009)
Vám- és Pénzügyõrség (útjavítás Záhony és Ártánd
határátkelõhelyeken – K. É. – 2579/2009)
Vám- és Pénzügyõrség (épületfelújítási és -karbantartási munkálatok Beregsurányban, Kisvárdán, Nyíregyházán, Tiszabecsen és Záhonyban – K. É. –
2590/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Nyíregyháza, Bethlen G. u. 22. szám alatti ingatlan átalakításához tervezõ kiválasztása – K. É. – 3300/2009)
Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és
Szakiskola (gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek
javítására irányuló számítástechnikaieszköz-beruházás – K. É. – 0276/2009)
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Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzata (Dombóvár térségi
szennyvízelvezetés és -tisztítás kiépítése – tervezési feladatok – K. É. – 3122/2009)
Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK GF GEI Budapest XIV., Róna u. 124. sz. alatti székhelyén található
raktárépület részleges átalakítása, felújítása – K. É. –
3625/2009)
Tök Község Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ
2009. február 9-i, 16. számában K. É. – 21700/2008.
számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
3722/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
BKV Zrt. (tájékoztató a szerzõdés módosításáról – a
Havanna- és a Gloriett-lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonalának meghosszabbításával – K. É. – 2800/2009)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2008. évi hitelkeret-szerzõdés módosítása – K. É. –
2578/2009)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2007. évi hitelkeret-szerzõdés módosítása – K. É. –
2596/2009)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2006. évi hitelkeret-szerzõdés módosítása – K. É. –
2601/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató az
M2-es gyorsforgalmi út Vác–országhatár (Parassapuszta) közötti szakasz tanulmánytervének és elõzetes
környezeti tanulmányának elkészítése tárgyú szerzõdés 2. sz. módosításáról – K. É. – 2838/2009]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
31–32. sz. fõutak Jászberény elkerülõ szakasz II. ütem
a 0+000–2+695 km-szelvények közötti építéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység tárgyú szerzõdés 1. sz. módosításáról – K. É. – 2841/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
4. sz. fõút Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 11,5 t-s burkolaterõsítése, építési engedélyes és nem építési engedélyes szakaszok építéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység tárgyú szerzõdés 1. sz. módosításáról
– K. É. – 2856/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
86. sz. fõút Gyõr-Moson-Sopron megyei szakasz 11,5 t-s
burkolatmegerõsítéséhez a 151+500–184+575 km-szelvény között kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység tárgyú szerzõdés 1. sz. módosításáról – K. É. –
2860/2009)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M0-s útgyûrû déli szektor és M6-os autópálya Kohéziós
Alapból történõ támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentációinak elkészítése tárgyú szerzõdés 4. sz. módosításáról – K. É. – 2879/2009)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (terepgyakorlatok kivitelezése 12 városban – K. É. – 0336/2009)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a Fõvárosi Kerületek Földhivatalánál 31678/11. helyrajzi számon
nyilvántartott, Budapest, Hungária körút 140–144.
szám alatti, bruttó 310 m2 alapterületû ingatlanrész
használati jogának megszerzése – K. É. – 3462/2009)
Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK részére nyomozási tevékenységet segítõ szakértõi informatikai
szoftverek beszerzése 7 db, 7 665 000 Ft – INFOLABOR Kft. – K. É. – 18911/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság (Budapest XIV., Mexikói út 21–23. sz. alatti ORFK-létesítmény kijelölt
épületeinek részleges átalakítása, felújítása – K. É. –
2989/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (tisztítószer-beszerzés – tájékoztató az eljárás eredményérõl 2008. évre vonatkozóan – K. É. – 2610/2009)

Fõvárosi Ítélõtábla ítélete
Fõvárosi Ítélõtábla (3.Kf.27.307/2008/3. számú ítélet
– K. É. – 3253/2009)
Fõvárosi Ítélõtábla (3.Kf.27.441/2008/7. számú ítélet
– K. É. – 3255/2009)

Legfelsõbb Bíróság ítélete
Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága (Kfv.III.37.
106/2008/6. sz. ítélet – K. É. – 3007/2009)

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett eljárás az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Oktatási Intézete ellen – ügyiratszám: D.5/9/2009.)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az FK-RASZTER Zrt. kérelme a La Garonnaise Kft. ellen – ügyiratszám: D.9/4/2009.)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a VT-Transman Személyszállító és Szol-
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gáltató Kft. kérelme a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
ellen – ügyiratszám: D.10/11-I/2009.)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Media Planning Group Hungary Kft.
kérelme a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ellen – ügyiratszám: D.515/19-I/2008.)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a EUROUT Kft. kérelme a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ellen – ügyiratszám: D.602/16/2008.)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az ALD Automotive Magyarország Kft.
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kérelme a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ellen
– ügyiratszám: D.613/20/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az OXYTEAM Nemzeti Sportszövetség
Mentõszolgálat kérelme a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. ellen – ügyiratszám: D.617/14/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága ellen
– ügyiratszám: D.628/7/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 27. számának (2009. március 6.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (video/2009. – K. É. –
3741/2009)
Barcs Város Önkormányzata [barcsi gyógyfürdõ és
rekreációs központ szolgáltatásainak fejlesztése
(DDOP 2.1.1.B) komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
3513/2009]
Budapest Fõváros Önkormányzata (2008. évi útfelújítások II/2. ütemének kivitelezési munkái – K. É. –
3320/2009)
Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (fordítási és lektorálási feladatok elvégzése – K. É. – 3605/2009)
Honvédelmi Minisztérium (a KEOP-7.2.4.0-20080005. azonosító számú projekt: tervezési feladatokat,
az RMT-t, CBA-t elkészítõ és a hatósági engedélyezési
eljárást lefolytató szervezet kiválasztása – K. É. –
3609/2009)
Miskolci Egyetem (high-tech logisztikai labor kialakítása – K. É. – 3573/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA012 Kéked–
Abaújnádasd, Hollóháza–Eszkáros, valamint Zemplénagárd–Nagytárkány összekötõ utak kisajátítási és kiviteli terveinek elkészíttetése – K. É. – 3754/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA015–M44
gyorsforgalmi út Kecskemét–Tiszakürt és Kondoros–Békéscsaba közötti szakaszok környezeti hatástanulmányának elkészítése – K. É. – 3761/2009)
Oktatási és Kulturális Minisztérium [a Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom mûemléki helyreállítása során az orgonával kapcsolatos feladatok elvégzése – K. É. – 3041/2009]

Részvételi felhívás
Agrármarketing Centrum (Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegy és védjegyes termékek országos instore-akciójának megtervezése, kivitelezése, lebonyolítása
– K. É. – 2870/2009)
Magyar Nemzeti Bank (új SUN-szerverek beszerzése
és 5 éves támogatási szolgáltatás nyújtása – K. É. –
3677/2009)
Pro Szentendre Kft. (szentendrei óvodák felújítása és
korszerûsítése – K. É. – 3443/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(vámlaboratóriumi hálózat fejlesztése – román donori
Twinning-program fordítási-tolmácsolási feladatai III.
– K. É. – 3460/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (közúti
helyközi személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére – K. É. – 3490/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (vállalkozási szerzõdés megkötése a Drávaszabolcs–Kémes-öblözetprojekt töltés fejlesztéséhez szükséges engedélyezési mûszaki tervdokumentáció és a
részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésérõl
– K. É. – 3585/2009)
Egészségügyi Minisztérium (különféle egészségügyi
szolgáltatások, valamint rendezvényszervezési, PR- és
kreatív szolgáltatások ellátása – K. É. – 3702/2009)
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Honvédelmi Minisztérium (ruházati és egyéb felszerelés beszerzése – K. É. – 3345/2009)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (irattározási szolgáltatás – K. É. – 2702/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a Csepel-szigeti
gerincút M0-as autóút és Lórév közötti szakasza I. ütem
kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 3737/2009)
Sármellék Község Önkormányzata (aktualizáló tényfeltárás készítése – K. É. – 2521/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. [az autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállítás alvállalkozásban történõ végzése (EU) – K. É. – 3707/2009]
Vértesi Erõmû Zrt. (bányászati célú kötõszerek beszállítása – K. É. – 3400/2009)

Módosítás
Vasmû u. 41. Irodaház Kft. [Dunaújváros, Vasmû u.
41. (139/1. hrsz.) alatti irodaház funkciójú épületkomplexum teljes felújítása, térszint alatti parkolótérrel történõ bõvítése, Vasmû utcai épületszárnyának szállodai
kialakítása, valamint akadálymentesítése – K. É. –
3601/2009]

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros XV. Kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzata (a polgármesteri hivatal
átvilágítása, szervezetfejlesztése – ÁROP 3.A.1/B.
– K. É. – 1409/2009)
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (szolgáltatási szerzõdés az ajánlatkérõ fenntartásában levõ
szociális intézmény ellátottai, valamint alkalmazottai
részére étkeztetés biztosítására – K. É. – 3470/2009)
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (közmûvelõdési feladatellátás a Bácsai Mûvelõdési Házban
– K. É. – 3056/2009)
Honvédelmi Minisztérium (mosatás, vegytisztítás és
kapcsolódó szolgáltatások – K. É. – 3455/2009)
Pécsi Tudományegyetem (parkgondozási szolgáltatás
ellátása – K. É. – 2391/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 68–76. társasház
(vállalkozási szerzõdés keretében nyílászárók cseréje,
fûtés-korszerûsítés, homlokzat hõszigetelése – K. É. –
3771/2009)
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9200 Mosonmagyaróvár, Kormos I.-lakótelep 1–9. Társasház (vállalkozási szerzõdés keretében nyílászárók
cseréje, fûtés-korszerûsítés, homlokzat hõszigetelése
– K. É. – 3775/2009)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (környezetvédelmi monitoring/2009. – K. É. – 3939/2009)
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. tulajdonában lévõ, közterületen fekvõ és ajánlatkérõ üzemi területein lévõ víztávvezeték hibáinak elhárítása – K. É. – 3777/2009)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (az FSZK Dobbantó program folyamatainak folyamatos audiovizuális dokumentálása – K. É. –
3610/2009)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (az FSZK Dobbantó programban részt vevõ iskolák monitorozása – K. É. – 3612/2009)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (az FSZK Dobbantó program megvalósításának
szakmai értékelése – K. É. – 3614/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [aktív lignitkoksz
szállítása (K604) – K. É. – 3324/2009]
Görcsöny Község Önkormányzata (Görcsöny, 5801. és
5814. számú utak csomópontjának kialakítása – K. É. –
3834/2009)
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (1 db új közösségi autóbusz beszerzése – K. É. – 3649/2009)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálata, újraszabályozása – K. É. – 3599/2009)
NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Kht. (a nyíregyházi városi stadion infrastrukturális fejlesztése, atlétikai eszközök beszerzése – K. É. – 3715/2009)
Rendelõintézet Szentgotthárd (Szentgotthárd központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti ellátáshoz szállítási szolgáltatás végzése – K. É. –
3426/2009)
Szajol Község Önkormányzata (a szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Kölcsey út 45. szám alatti épületének felújításához, bõvítéséhez és akadálymentesítéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése – K. É. –
3520/2009)
Szigethalom Város Önkormányzata (Szigethalom Város Önkormányzata szervezeti stratégiájának, komplex szervezetfejlesztésének megvalósítása – K. É. –
3708/2009)
Településellátó Szervezet Göd (3 tengelyes, kommunális szemét szállítására és konténeres szemét szállítására alkalmas tehergépkocsi beszerzése 6 éves korig
– K. É. – 3498/2009)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (csípõszúnyog-gyérítés kémiai módszerrel légi és földi úton
– K. É. – 3495/2009)
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Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ tulajdonában lévõ Mókavár Óvodában
tornaszoba létesítése, akadálymentesítés új földszinti
bejárat kialakításával, lift és lépcsõház kiépítésével
– K. É. – 3421/2009)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerületben, 4 tömbben korlátozott sebességû
övezetek létesítése, valamint 1 helyszínen forgalomtechnikai változtatások létesítése közvilágítás fejlesztéssel – K. É. – 3423/2009)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ tulajdonában lévõ Herminka Óvoda bõvítése, akadálymentesítése a megszûnõ gyermekfogászati
rendelõ átalakításával – K. É. – 3424/2009)
Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (ajánlatkérõ
üzemeltetésében lévõ dorogi városi uszodában a takarítási feladatok ellátása 5 évig – K. É. – 3159/2009)
Honvédelmi Minisztérium [tolmácsolás, fordítás, lektorálás (angol, francia, német) – K. É. – 3745/2009]
Makó Város Önkormányzata (Makói Ipari Park
komplex infrastrukturális fejlesztése – K. É. –
3883/2009)
Nádudvar Város Önkormányzata (ajánlatkérõ intézményeinek élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú
minõségi követelményeknek megfelelõ élelmiszeranyagok szállítása – K. É. – 3419/2009)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a kiégett kazetták átmeneti tárolója (KKÁT) üzemeltetési és karbantartási tevékenységekkel kapcsolatos mérnökszolgáltatások 2009-ben – K. É. – 3410/2009)
Somogy Megyei Önkormányzat (LEKI- és CÉDE-pályázati forrásból megvalósuló intézményfelújítások
– K. É. – 3728/2009)
Szigethalom Város Önkormányzata (Szigethalom, Rákóczi út, Tüskevár középkori lovagi csarnok és várudvar elkészítése – K. É. – 3695/2009)
Zalakaros Város Önkormányzata (Zalakaros, Móra
Ferenc Általános Iskola nyugati szárny emeletráépítése, meglévõ iskolaépület felújítása, akadálymentesítése
– K. É. – 3500/2009)

Részvételi felhívás
Honvédelmi Minisztérium (kapcsolóközpontok szünetmentes energiaellátó rendszerének bõvítése – K. É.
– 2170/2009)
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt.
(élelmiszer-beszerzés, egyesített bölcsõde – K. É. –
3681/2009)
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Elõzetes összesített tájékoztató
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete (Innovatív geotermikus és biomassza-bázisú fûtõmû létesítése
Vácrátóton elnevezésû, EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmus alapból finanszírozott projekthez kapcsolódó építési beruházások – K. É. – 3488/2009)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (vállalkozási szerzõdés megkötése
hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálatának
elvégzésére, hulladéklerakók rekultivációs terveinek és
költségvetéseinek elkészítésére – K. É. – 3408/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapest Fõváros Önkormányzata (a Városligeti
Mûjégpálya pálya- és épületegyüttes-rekonstrukciója
európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt kiviteli terveinek áttervezése – K. É. – 3355/2009)
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézetben keletkezett
erõsen szennyezett textília mosása, tisztítása, vasalása
és javítása – K. É. – 3619/2009)
Füzesabony Város Önkormányzata (számlavezetés és
folyószámlahitel-folyósítás – K. É. – 3062/2009)
Honvédelmi Minisztérium (alvásdiagnosztikai és terápiás centrum és csontsûrûségmérés, szolgáltatás, vizsgálattípusok a kapcsolódó szakellátási szolgáltatásokkal – nettó + 0% áfa = 144 000 000 Ft keretösszegig
– K. É. – 3344/2009)
Honvédelmi Minisztérium (ruházati és egyéb felszerelés beszerzése – K. É. – 3346/2009)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [tisztítószerek beszerzése (SG-331.) – K. É. – 3581/2009]
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [munkaruházat és egyéb textíliák beszerzése (SG-333.)
– K. É. – 3635/2009]
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (megbízási szerzõdés a Közép-Duna
vidéke hulladékgazdálkodási rendszeren belüli rekultiváció gyakorlati megvalósításához szükséges mérnöki
és mûszaki ellenõri tevékenység ellátására – K. É. –
3640/2009)
Magyar Közút Kht. (Jász-Nagykun-Szolnok megyei
hidak felújítási munkái kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére – K. É. – 21381/2008)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (piackutatások szakmai elõkészítése, lebonyolítása, értékelése
– K. É. – 3464/2009)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [3. sz. fõút
185+850–186+450 km-szelvény közötti (Miskolc, József Attila u.) jelzõlámpás csomópontok kiépítésének
módosított kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
– K. É. – 3391/2009]
Semmelweis Egyetem [1 db mobil C-íves kardiológiai
képerõsítõ berendezés beszerzése és 1 db elektrofiziológiai rendszer bérlete (nemzeti) – K. É. – 3220/2009]
Vám- és Pénzügyõrség (élelmiszerek beszerzése
2009–2010. évre a VPGY részére – K. É. – 3454/2009)
Veresegyház Város Önkormányzata (a veresegyházi
agglomeráció területén a szennyvíztisztító-bõvítési,
-korszerûsítési és csatornaépítési programhoz kapcsolódó tervezõi tevékenységek – K. É. – 3976/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás (portaszolgálat és õrzés-védelem 2009. – K. É. –
21667/2008)
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (XXII. kerületben szilárd burkolatú utak építése
– K. É. – 0253/2009)
Budaörs Város Önkormányzata (Panoráma utca és
Lejtõ utca út- és csapadékcsatorna-építése – K. É. –
3616/2009)
Budaörs Város Önkormányzata (Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u. út- és csapadékcsatorna-építése
– K. É. – 3617/2009)
Budaörs Város Önkormányzata (Cinege utca, Pillangó
utca útburkolat-felújítása és Komáromi utca járdafelújítása – K. É. – 3618/2009)
Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat vagyon- és
felelõsségbiztosítása – K. É. – 3713/2009)
Budapesti Gazdasági Fõiskola (tisztítószer-beszerzés
– K. É. – 3564/2009)
Dedõpig Kft. (a kisbotosi sertéstelep felújítása, bõvítése és trágyatároló építése – K. É. – 3848/2009)
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (megbízási szerzõdés a Közép-Duna
vidéke hulladékgazdálkodási rendszer keretében elvégzendõ hulladéklerakó-rekultiváció megvalósításához szükséges tájékoztatási tevékenységek ellátására
– K. É. – 3678/2009)
Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (kenõanyagok és üzemeltetési segédanyagok beszállítása és konszignációs
raktározása – K. É. – 3752/2009)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (a Nemzeti Hírközlési
Hatóság részére belföldi sajtótermékek beszerzése, expediálása és szállítása – K. É. – 3531/2009)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Zempléni Turisztikai és Idegenforgalmi Centrum – építészet
– K. É. – 3974/2009)

2009/10. szám

Terézvárosi Közbiztonság Kft. (térfigyelõ rendszer
fejlesztése I. ütem – K. É. – 2545/2009)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(a Vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készítése címû KEOP-2.5.0.A kódszámú projekttel kapcsolatos PR-, tájékoztatási és a nyilvánosság biztosítását szolgáló egyéb
kötelezõ tájékoztatási feladatok ellátása – K. É. –
3644/2009)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (az ÉDV Zrt. részére a
társaság mindenkori mûködési területén végzett élõerõs vagyonvédelmi, objektumvédelmi és pénzszállítási
tevékenységek ellátása vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 3921/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (a Közbeszerzési
Értesítõ 2009. február 27-i, 24. számában K. É. –
3192/2009. számon megjelent egyszerû eljárás visszavonása – K. É. – 3942/2009)
Nyírlugos Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2009. január 19-i, 7. számában K. É. –
21507/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3751/2009)

Helyesbítés
Budapest Fõváros Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 2009. február 16-i, 19. számában K. É. –
1931/2009 számon megjelent EU-s ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 3853/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (integrált pénzügyi információs rendszer kialakítása, üzembe helyezése, valamint próbaüzemi mûködtetése – K. É. – 21388/2008)
DÉMÁSZ Zrt. [villamosenergia-elosztó hálózatok létesítése (ELEKTROGLOB Kft., 4600000843.) – K. É. –
3586/2009]
Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Petõfi utca
és Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút-építés – K. É. – 0439/2009)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (adásvételi szerzõdés 2 db új személygépkocsi beszerzésére – K. É. – 3624/2009)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (különbözõ fejlesztõi platformok szerinti adatbázis-kezelõ
szoftverek, fejlesztõeszközeik, valamint kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése tárgyú KM1414SAKS08.
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számú keretmegállapodás módosítása – K. É. –
3731/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (budapesti északi
összekötõ vasúti Duna-híd kiegészítõ építési munkái
– K. É. – 2598/2009)
Ózd Város Önkormányzata (részleges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Ózd városában és Farkaslyuk községben tárgyú projekthez – K. É. – 0432/2009)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hézagkezelés/2008.
– K. É. – 3553/2009)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hardverbeszerzés/2008
– K. É. – 3561/2009)
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (többfunkciós
elektronikus fogyasztásmérõ szállítása – K. É. –
20979/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Martos Flóra Kollégium WC-blokkjai felújítása
– K. É. – 20975/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Martos Flóra Kollégium homlokzati nyílászáróinak cseréje – K. É. – 20976/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME ÉL épület hõellátásának korszerûsítése – K. É. –
20977/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[Bercsényi u. 28–30. Kollégium nõi-WC-zuhanysor
munkáinak elvégzése 150 m2 területen (48 578 744
HUF) – K. É. – 21118/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[BME könyvtárépület déli oldali külsõ esõvíz-elvezetõ
csatornájának felújítása, 150 m (12 615 377 HUF)
– K. É. – 21119/2008]
Debreceni Vízmû Zrt. (biológiai szennyvíztisztítás
során keletkezett szennyvíziszap ártalmatlanítása
– K. É. – 20986/2008)
DMRV Zrt. [Dunakeszi, szennyvíztisztító telepen keletkezett homokfogó hulladék (EWC-kód: 1908 02),
rácsszemét [EWC-kód: 19 08 01) elszállítása és hasznosítása, elhelyezése (3 515 642 Ft+áfa) – K. É. –
21127/2008]
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (Vác és
Szentendre, szennyvíztisztító telepen keletkezett hulladék elszállítása és hasznosítása (elhelyezése), Biopetrol
Környezettechnikai Kft. – K. É. – 21416/2008)
DMRV Zrt. [Dunakeszi szennyvíztisztító telepen keletkezett víztelenített szenyvíziszap elszállítása és hasznosítása (elhelyezése) (41 714 360 Ft + áfa) – K. É. –
21417/2008]
Dombóvár Város Önkormányzata [iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korsze-
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rûsítése és felújítása (Népköztársaság u. 14–16–18.,
31–33–35—37., 46., Ady u. 1—7., Dombó Pál u. 9–17.)
– K. É. – 21125/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [Szépvölgyi u.
(Szépvölgyi út 25.–Seregély köz 8. között) csatornarekonstrukció – PENTA Kft. – 71 fm, 20 855 000 Ft
– K. É. – 18525/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [I. ker., Csap u.
(Aladár u.–Hegyalja út között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója (31 000 000 Ft) – K. É. – 18647/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
[porta és betegfelvételi iroda építése (BZSK-17/2008.)
– K. É. – 21128/2008]
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (notebook és desktop beszerzése – LANSOFT Informatikai Kft. – K. É. –
18536/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. [ital, dohánytermékek szállítása az ajánlatkérõ részére 12 hónapos
idõtartamra (78 064 511 Ft) – K. É. – 21122/2008]
Honvédelmi Minisztérium (Haemodinamika – Boston
– K. É. – 3743/2009)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (haemodinamika egészségügyi anyagai –
Novomed – K. É. – 3744/2009)
Humán-Jövõ 2000 Kht. [kenyér és pékáru beszerzése
nettó 8 995 600 Ft szerzõdéses mennyiség (szerzõdéses
keretösszeg) erejéig – K. É. – 3558/2009]
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(fordítási és lektorálási szolgáltatások – K. É. –
3594/2009)
Körösladány Város Önkormányzata [Arany J. utca és
Tüköry utca járdafelújítása 876 m2-en (6 841 576 Ft)
– K. É. – 21120/2008]
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (az
MKGI kezelésében lévõ egyes irodaépületek teljes körû, napi és idõszakos takarítási és egyéb kisegítõ feladatainak ellátása eltérõ minõségû, 32 000 m2 területen
ajánlattevõ személyzetével, eszközeivel, anyagaival
– K. É. – 3385/2009)
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányamûveléssel érintett területek adatbázisának összeállítása, a
szükséges adatok gyûjtése, számítása és digitális rendszerben való rögzítése – K. É. – 20984/2008)
Magyar Nemzeti Bank (külföldi napilap és folyóirat
beszerzése, szerzõdés teljesítése – K. É. – 3518/2009)
Magyar Posta Zrt. (2 db szkenner szállítása – K. É. –
20962/2008)
MNV Zrt. (IseeSec információbiztonsági kontrollrendszer beszerzése 130 darab munkaállomásra,
45 000 000 Ft – K. É. – 21510/2008)
Mûsorszolgáltatási Alap (irodahelyiség és parkolóhelyek bérbeadása a 2006–2008. években – K. É. –
20992/2008)
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Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tünetes HIVfertõzött és AIDS-betegek kezelésére szolgáló Prezista
filmtabletta beszerzése – K. É. – 3620/2009)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (veleszületett
vérzékenység kezelésére szolgáló rekombináns technológiával elõállított VIII. faktor koncentrátumot tartalmazó készítmények beszerzése – K. É. – 3622/2009)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (veleszületett
vérzékenység kezelésére szolgáló rekombináns technológiával elõállított VIII. faktor koncentrátumot tartalmazó készítmények beszerzése – K. É. – 3623/2009)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tünetes HIVfertõzött és AIDS-betegek kezelésére szolgáló készítmények beszerzése – K. É. – 3626/2009)
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Országos Egészségbiztosítási Pénztár (veleszületett
vérzékenység – TEVA Magyarország Zrt. – K. É. –
3766/2009)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (veleszületett
vérzékenység – HUNGAROPHARMA Zrt. – K. É. –
3772/2009)
Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – fasori rekonstrukció 2008. – K. É. –
3860/2009)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-48/2007. halottkezelés – K. É. – 20990/2008)
SEREG-TEJ Szarvasmarha-tenyésztõ Kft. (a seregélyesi szarvasmarhatelep korszerûsítése tárgyú beruházás – K. É. – 3701/2009)

A Közbeszerzési Értesítõ 28. számának (2009. március 9.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (mosodai és varrodai szolgáltatások – K. É. – 3778/2009)
Dunabogdány Község Önkormányzata (közszolgáltatási feladatok ellátása Dunabogdány község közigazgatási területén keletkezõ települési szilárd hulladék
gyûjtése, elszállítása, kezelése – K. É. – 3784/2009)
Fejér Megyei Szent György Kórház (távközlési szolgáltatás: mobil és vezetékes – K. É. – 3016/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [ömlesztett karbamid beszerzése (K602) – K. É. – 3191/2009]
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (húsáruk beszerzése a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 3854/2009)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (különféle
utalványok beszerzése – K. É. – 3349/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (bérelszámolási,
társadalombiztosítási számfejtési és munkaügyi nyilvántartási feladatok ellátása – K. É. – 3604/2009)
Somogy Megyei Önkormányzat (Somogy megye területrendezési terve felülvizsgálatának elkészítése
– K. É. – 3700/2009)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (számítógép-alapú
pénztárgépek, utastájékoztató eszközök beszerzése,

forgalomirányítási rendszerek megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások – K. É. – 3780/2009)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(hõközpontok egyéb berendezési tárgyainak anyagigénye – K. É. – 3709/2009)
Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. (1 db használt akadálymentesített, városi midi autóbusz beszerzése – K. É. – 3753/2009)

Részvételi felhívás
Magyar Nemzeti Bank (az MNB rendszereinek üzleti
kritikusság alapján történõ szétválasztása – K. É. –
3517/2009)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (az Új
Magyarország Fejlesztési Terv KDOP 3.1.1./D mûveletéhez kapcsolódó projekt mûszaki elõkészítése, a belvárosi akcióterület I. ütem funkciómegõrzõ felújítását és
átalakítását tartalmazó engedélyes szintû tervdokumentáció elkészítése – K. É. – 3733/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Budapest VII., Csányi u.,
Klauzál u. 758 fm hosszban NA300 GÖV és 56 fm
hosszban D110 KPE nyílt árkos vízvezetékek rekonstrukciója és szükség szerint tervezése – K. É. –
3277/2009)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Balatonboglár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ
strandjai fenntartási munkáinak ellátása – K. É. –
2959/2009)
Debreceni Egyetem (EM-267., parkgondozás és -fejlesztés – K. É. – 3505/2009)
Debreceni Egyetem (EM-245., ajánlatkérõ részére
mammográfiás szûrés és klinikai mammográfiás tevékenység ellátása – K. É. – 3429/2009)
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézetben keletkezett
erõsen szennyezett textília mosása, tisztítása, vasalása
és javítása – K. É. – 3621/2009)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (laboratóriumi reagensek, kalibrátorok, kontrollok és egyéb
oldatok beszerzése – K. É. – 3570/2009)
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás [Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási
rendszer átrakóállomások (1. rész), hulladékudvarok
és -gyûjtõszigetek (2. rész) építése – K. É. – 3966/2009]
Kadarkút Város Önkormányzata (Kadarkút város települési szilárd hulladékának és Kadarkút város és
Visnye község települési folyékony hulladékának begyûjtése és lerakótelepre történõ szállítása – K. É. –
3207/2009)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [munkaruházat és egyéb textíliák beszerzése (SG-333.) – K.
É. – 3637/2009]
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a 2009. évi európai parlamenti képviselõk választásának lebonyolításához szükséges alkalmazások rendszertervezése, a meglévõ európai parlamenti választási alkalmazások és az integrált választási
szolgáltató rendszer módosítása, tesztelése – K. É. –
3863/2009)
Legfõbb Ügyészség (a MegaORA integrált vállalatirányítási rendszer használati jogának biztosítása
– K. É. – 3666/2009)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (az egyablakos vámügyintézés megvalósítása érdekében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal intézményi
projekt keretében megvalósítandó MKEH Kommunikációs Központjának kialakítása – vállalkozási szerzõdés – K. É. – 3468/2009)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata [Agóra
Szeged PÓLUS tervpályázat (EU) – K. É. – 3789/2009]
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MPA képzési
alaprész terhére az SZMM mint támogató által közvetlenül nyújtott támogatások szerzõdésszerû teljesítésének helyszíni ellenõrzése, valamint az SZMM-hez mint
támogatóhoz a támogatottak által a támogatások felhasználásáról benyújtott beszámolók – K. É. –
3482/2009)
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Vám- és Pénzügyõrség (karbantartási feladatok elvégzése – K. É. – 3209/2009)
Vám- és Pénzügyõrség (élelmiszerek beszerzése
2009–2010. évre a VPGY részére – K. É. – 3469/2009)
Városi Kincstár (gázenergia-beszerzés – K. É. –
3170/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Közlekedési Zrt. (ajánlatkérõ által üzemeltetett metró, MFAV, villamos, fogaskerekû és HÉV
jármûvekhez nyers kerékabroncs szállítása – K. É. –
2443/2009)
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (10 db városi csuklós autóbusz beszerzése – K. É. – 2510/2009)
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (370 millió forint
hosszú lejáratú és 80 millió forint rövid lejáratú hitel
beszerzése – K. É. – 2512/2009)
Helyesbítés
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (SAP-üzemeltetés/2009.
– K. É. – 3120/2009)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízási szerzõdés a funkcióváltó integrált városrehabilitációs program irányítására vonatkozóan a Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására – K. É. –
3084/2009)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízási szerzõdés a funkcióváltó integrált város-rehabilitációs program irányítására vonatkozóan a Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására – K. É. –
3318/2009)
Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (a Gemenc
Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. által feladott és az
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. február 13-án
2009/S 30-042856. szám alatt megjelent részvételi felhívás módosításának helyesbítése – K. É. – 3254/2009)
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (árubeszerzés 1. ütem – K. É. – 3578/2009)
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás IV. 2009
– közép-dunántúli régió 3. – helyesbítés – K. É. –
3878/2009)
Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata (oktatás-képzési szolgáltatások – K. É. –
3684/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (régészeti szakértõi, monitoringszervezeti tevékenység – K. É. –
3584/2009)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd – ÁROP AF – K. É. – 3098/2009)
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Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet (könyvbeszerzés – K. É. – 3659/2009)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata [Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában mûködõ Hétszínvirág Óvoda komplex akadálymentesítése (kivitelitervdokumentáció-készítés, kivitelezés, árubeszerzés) – K. É. – 3591/2009)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában mûködõ Vénusz utca 2. szám alatti orvosi rendelõ komplex akadálymentesítése (kivitelitervdokumentáció-készítés, kivitelezés, árubeszerzés) – K. É. –
3597/2009)
Honvédelmi Minisztérium [baromfitermékek beszerzése (2009) – K. É. – 4037/2009]
Honvédelmi Minisztérium [kenyér és sütõipari termékek beszerzése (2009) – K. É. – 4038/2009]
Humán-Jövõ 2000 Kht. (gyorsfagyasztott termékek
beszerzése – K. É. – 3430/2009)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (környezettudatos szemléletformáló rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása a technikai környezet biztosításával – K. É. – 3875/2009)
Márianosztrai Fegyház és Börtön (hideg-meleg étkezési, ajándék kultúrautalvány beszerzése – K. É. –
3547/2009)
Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (Fertõd-projektmenedzsment – K. É. – 3706/2009)
Országos Rendõr-fõkapitányság (az ORFK GF GEI
üzemeltetésében lévõ szolgálati gépjármûvek karbantartása és javítása – K. É. – 3655/2009)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KE 05/09 –
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pénzügyi
visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tanácsadói szolgáltatás nyújtása
– K. É. – 4025/2009)
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (sellyei és csányoszrói iskolafelújítás – projektmanagement – K. É. –
3696/2009)
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (sellyei iskola
projektmanagement – K. É. – 3697/2009)
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (soft burkolatú, mûfüves és füves sportpályák építése – K. É. –
4078/2009)
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Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Budapest IX., Tûzoltó u. 66. sz. lakóépület
felújítása – K. É. – 4008/2009)
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (az ipolytarnóci õsmaradványok természetvédelmi területen étterem, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés, játszótér, pihenõhelyek és lombsétány építése – K. É. – 3396/2009)
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (az ipolytarnóci õsmaradványok természetvédelmi területen miocénerdõ,
valamint üvegház kialakítása – K. É. – 3397/2009)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórház (Szent Borbála Kórház – infúzió
– K. É. – 2235/2009)
NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Kht. (a nyíregyházi városi stadion infrastrukturális fejlesztése
– K. É. – 3711/2009)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(Kamond, Mezõlak, Noszlop települések lakosságának
egészséges ivóvízzel való ellátása – K. É. – 3912/2009)

Részvételi felhívás
Kapuvár Város Önkormányzata (fogszakorvosi szolgáltatás ellátása – K. É. – 4095/2009)
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (vállalkozási
szerzõdés a KTKT által fenntartott rédei oktatási intézmény bõvítési, felújítási, fejlesztési munkáira
– K. É. – 3918/2009)
Komádi Város Önkormányzata (városi sportcsarnok
kialakítása – K. É. – 3726/2009)
MÁV Zrt. (nyomdai kivitelezési tevékenység – K. É. –
3196/2009)

Elõzetes összesített tájékoztató
Nyíregyházi Fõiskola (fûtõ-hûtõ energiaközpont létrehozása – K. É. – 3868/2009)
Nyíregyházi Fõiskola (ajánlatkérõ B tanulmányi épület mozaikterem és nagyelõadó felújítása, tantermi bõvítés – K. É. – 3872/2009)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE Füvészkert
felújítása a KMOP-2007-3.2.1/B kódszámú pályázat
keretében – K. É. – 3843/2009)

Ajánlati felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Békés Város Önkormányzata (4709 m2 alapterületû
általános iskola teljes körû felújítása és akadálymentesítése – K. É. – 3961/2009)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szalagkorlát/2009
– K. É. – 4011/2009)
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DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése VIII. – K. É. – 3309/2009)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (TÁMOP 5.4.5 eszközbeszerzés – K. É. –
3602/2009)
Galgamácsa Község Önkormányzata (Aszód és térsége
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tervezési
feladatai – K. É. – 21018/2008)
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás [Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási
rendszer átrakóállomások (1. ész), hulladékudvarok és
-gyûjtõ szigetek (2. rész) építése – K. É. – 3967/2009]
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a kaposvári uszoda és gyógyfürdõ komplex egészségturisztikai fejlesztése – K. É. – 3986/2009)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (könnyû
terepjáró személygépkocsik beszerzése – K. É. –
21034/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (B okmányvédelmi kategóriába sorolt
egyéni vállalkozói igazolvány elõállítása és szállítása
– K. É. – 3852/2009)
Legfõbb Ügyészség (a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Fõügyészség épületének rekonstrukciója és bõvítése – K. É. – 3530/2009)
Magyar Közút Kht. (ANDOC-szoftverfelhasználói engedély és ehhez kapcsolódó szoftverkövetési szolgáltatás – K. É. – 3067/2009)
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (a Millenáris Nonprofit Kft. részére programok
mozgóképes rögzítése – K. É. – 2002/2009)
MTA ALFA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és
Üzemeltetése [2 db vezetõi (felsõ kategóriájú) személygépkocsi beszerzése – K. É. – 21037/2008]
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [EU-s fejlesztési források (Új Magyarország Fejlesztési Terv és Nemzeti
Fejlesztési Terv) átfogó lakossági ATL-kommunikációs stratégiájának megtervezése, egyes kampányok
teljes körû megvalósítása – ÚMFT lakossági ATLkampány megtervezése és kivitelezése – K. É. –
3351/2009)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [2006/018/176.01.03.
számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül az
állat-egészségügyi és növény-egészségügyi határállomások szolgáltatási kapacitásának megerõsítésére –
anyagminta és a szükséges standardok, referenciaanyagok (BCR) biztosítása, beszerzése – K. É. –
21112/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [3. sz. fõút korrekciója Tornyosnémeti–országhatár közötti szakasz
(SK008-KÉ) – K. É. – 3746/2009]
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke
(a zalaegerszegi agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem projektben
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a D-i gyûjtõcsatorna építési feladatai – K. É. –
4149/2009)
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke
(a zalaegerszegi agglomeráció és szennyvíztisztításának és -csatornázásának fejlesztése II. ütem projektben
az ÉK-i gyûjtõcsatorna építési feladatai – K. É. –
4150/2009)
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke
(a zalaegerszegi agglomeráció és szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése II. ütem projektben
az ÉNY-i gyûjtõcsatorna építési feladatai – K. É. –
4151/2009)
Országos Vérellátó Szolgálat (9/OVSZ/2009. Haemonetics-szerelékek – K. É. – 3859/2009)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Integrált
Szociális Intézmény és az ISZI – Tímár u. Idõsek Otthona tagintézmény élelmiszer-beszerzése 2009. évre
– K. É. – 21378/2008)
Vám- és Pénzügyõrség (különféle élelmiszerek beszerzése a 2009–2010. évre a VPSZEKK részére
– K. É. – 3734/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
BAUMART Asztalos-Szakipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (gépbeszerzés 2008 – az ajánlatkérõ szakoktatási helyszínén a szakoktatás feltételeinek javítása
céljából – K. É. – 19825/2008)
Bodajk Város Önkormányzata (sportlétesítmény létrehozása – K. É. – 3997/2009)
Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (a Bornemisza
Péter-iskola által a budapesti Bornemisza Péter-iskola
építési projektjének megvalósítása – K. É. – 4027/2009)
Budapest Fõváros XIV. Ker. Zugló Önk. megbízásából
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. kezelésében lévõ üres lakásbérlemények karbantartása,
felújítása eseti megrendelés alapján – K. É. –
3643/2009)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen, Csapókerti Általános Iskola–Dombostanya között
iskolabusz üzemeltetése – K. É. – 3457/2009)
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (az Oldi öblözet-projekt, a Dráva bal parti töltés
fejlesztésével kapcsolatban felmerülõ kivitelezési munkák elvégzése – K. É. – 3593/2009)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (mobiltelefon-szolgáltatás – K. É. – 19926/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (vonalas telefonszolgáltatás – K. É. – 19927/2008)
Ibrány Város Önkormányzata [Ibrány Város Önkormányzata részére útfelújítás és szélesítés, valamint csapadékvízcsatorna-építés, járda és útátjáró (vasúti át-
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járó) építése, valamint a beruházáshoz kapcsolódó közmûkiváltások megvalósítása – K. É. – 3403/2009]
Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (független könyvvizsgálói feladatok ellátása – K. É. – 3689/2009)
Monor Város Önkormányzata (I. rész: Monor, Liliom
utca útburkolat felújítása aszfaltszõnyegezéssel,
II. rész: Monor, Kinizsi utca és Munkácsy utca útburkolat-felújítása aszfaltszõnyegezéssel – K. É. –
21102/2008)
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke
(a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózata és
szennyvíztisztító telepe projektben a projektkiegészítésben szereplõ feladatok tekintetében mérnöki és mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 4148/2009)
Pécsi Vízmûveket Mûködtetõ Zrt. (Pécs, Universitas
utca közmûkiváltás és rekonstrukció – K. É. –
19824/2008)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron –
tûztorony turisztikai központ és környezetrendezés kiviteli tervének, valamint a soproni tûztorony – elõkapu
építmény rekonstrukciója és abban turisztikai központ
kiviteli tervének elkészítése – K. É. – 3686/2009)
Tura Város Önkormányzata (útépítés – K. É. –
4014/2009)
Vám- és Pénzügyõrség (Vám- és Pénzügyõrség részére ARCHIFM-szoftverek szállítása supporttal és épületek felmérése, digitalizálása – K. É. – 2824/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (tervezési szolgáltatás beszerzése – K. É. – 3884/2009)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (260 db – 25% hõközpont szétválasztása – K. É. – 3881/2009)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (206 db – 20% hõközpont felújítása – K. É. – 3882/2009)
Debreceni Egyetem (a Debreceni Egyetem Élettudományi épület és könyvtár mûszaki üzemeltetése
– K. É. – 3375/2009)
DÉMÁSZ Zrt. [villamosenergia-elosztó hálózatok létesítése (ELSTER Méréstechnika Kft., 4600000792.)
– K. É. – 3818/2009]
ESZA (irodaszer-beszerzés – K. É. – 3849/2009)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Bicske, 810. hrsz.-ú ingatlan területén feltárt
ólommal szennyezett talaj kármentesítése – K. É. –
3786/2009)
Lajosmizse Város Önkormányzati Intézményeinek
Gazdasági Szervezete [5 éves határozott idõre szóló szállítási szerzõdés élelmiszerek beszerzésére (szállítási
szerzõdés nettó keretértékeinek módosítása) – K. É. –
19695/2008]
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Magyar Közút Kht. (lakott területen kívüli balesetveszélyes csomópontok és útszakaszok átépítésére GyõrMoson-Sopron megyében – K. É. – 3100/2009)
Magyar Nemzeti Bank (port- és perifériafelügyeleti
környezet kialakítása az MNB részére – K. É. –
2232/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (K041.09 Vásárosnamény 41. sz. fõút–4117. jelû ök. út körforgalmú
csomóponttá alakításának engedélyezési és kiviteli
terve elkészítése tárgyú szerzõdés 1. sz. módosítása
– K. É. – 3652/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (37 sz. fõút Szerencs átkelési szakasz 28+510–29+950 km-szelvények
közötti szakasz 11,5 t-s burkolatmegerõsítés-tervezési
szerzõdésének módosítása – K. É. – 3661/2009)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csontés szájsebészeti implantátum 3, corticalis csavarok, 19,
trochanterszegek, 23. medencecsavarok – Medimetal Kft. – K. É. – 21160/2008)
Bakony Volán Zrt. (autóbusz-beszerzés – K. É. –
3705/2009)
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal [Budapest II., San Marco u. 48–50. szám alatti iskolaépület rekonstrukciója és bõvítése az általános iskola és diákotthon (Csalogány u.) elhelyezése céljából
– K. É. – 21094/2008]
Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispesti Önkormányzat
(az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévõ szilárd burkolatú utak, járdák és parkolók karbantartási, javítási munkái eseti megrendelések alapján
2006–2008. években – K. É. – 3083/2009)
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. – 21178/2008)
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású villamosfogyasztás-mérõ beszerzése – - K. É. – 0266/2009)
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (NAF/KÖF
transzformátorok beszerzése – K. É. – 21061/2008)
Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd, Petõfi utca,
Kossuth tér és Kossuth Ferenc utca burkolatfelújítása
– K. É. – 4045/2009)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (DJGY5 – vállalkozói ismeretek feldolgozása a HEFOP-3.1.1. központi programban – K. É. – 18729/2008)
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
[Miskolc Észak 120/20 kV-os transzformátorállomás
építészeti és villamostechnológiai kivitelezési munkái
(788 520 000 Ft) – K. É. – 21683/2008]
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Elsõ Magyar Gombabörze Termelõi, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet (I. ütem: 1 db hûtõház-felújítás
IFS-elõírások szerinti kivitelezése – K. É. – 19260/2008)
Ercsi Város Önkormányzata (pihenõpark és játszótér
kialakítása – K. É. – 3376/2009)
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (melegétel-utalvány
beszerzése – K. É. – 4023/2009)
Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX., Balázs
Béla u. 26/A szám alatti, az önkormányzat tulajdonában lévõ lakóépület veszélyes kéményeinek helyreállítási munkái – K. É. – 20008/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (közterületi parkok és
játszóterek felújítása, átalakítása – K. É. – 21469/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (1196 Bp., Petõfi u. 141.
fszt. 6. szám alatti 33 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. – 21471/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (takarítás – K. É. –
21472/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [III., Zápor u. (Bécsi út–Szomolnok u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója (152 087 000 Ft) – K. É. – 21419/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékgyûjtõ és
-szállító célgépek szállítása – K. É. – 20204/2008)
Gyula Város Önkormányzata (portaszolgálat, épület
õrzése – K. É. – 0402/2009)
Halásztelek Város Önkormányzata [Akácos utca, Árpád utca szennyvízelvezetése (20 855 000 Ft) – K. É. –
20043/2008]
Halásztelek Város Önkormányzata [meglévõ általános
iskola belsõ átalakítása, korszerûsítése, valamint iskolából óvódává történõ változtatása – gépészeti munkák
(17 519 272 Ft) – K. É. – 21676/2008]
Halásztelek Város Önkormányzata [meglévõ általános
iskola belsõ átalakítása, korszerûsítése, valamint iskolából óvódává történõ változtatása (MAGNEX 2000
Bt., Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.)
– K. É. – 21677/2008]
Harta Nagyközség Önkormányzata [Harta-Solt közötti
Euro Velo kerékpárút építése I. ütem/I. szakasz
(183 541 259 Ft + áfa) – K. É. – 21691/2008]
Kazincbarcika Város Önkormányzata ( a kazincbarcikai polgármesteri hivatal részére hardware- és
software-eszközök szállítása és telepítése – K. É. –
3540/2009)
Komárom Város Önkormányzata (Jókai Mór Gimnázium keleti homlokzata ablakainak és aula belsõ nyílászáróinak cseréje – K. É. – 19545/2008)
Körösladány Város Önkormányzata [városi óvoda és
bölcsõde épületének 3140 m2 alapterületû ingatla-
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non 220 férõhelyes, 7+2 csoportos óvoda és bölcsõdeépület építési engedélyes tendertervek elkészítése
(2 710 000 Ft + áfa) – K. É. – 21687/2008]
Körösladány Város Önkormányzata [2 db belterületi
lakóút építése: Esze Tamás utca I. üteme, József Attila
utca I. üteme (19 758 910 Ft + áfa) – K. É. – 21688/2008]
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008 –
közép-magyarországi régió – K. É. – 3567/2009)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Fejér
megyében 2008. – K. É. – 3534/2009)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Fejér megyében
2008. – K. É. – 3730/2009)
MÁV Zrt. [ajánlatkérõ vagyonbiztonsági és vagyonvédelmi tevékenységének végzése, szállítmánykísérés,
a telephelyek õrzése (754 402 752 Ft) – K. É. –
21682/2008]
Nagykálló Város Önkormányzata [Nagykálló, Birketanyára vezetõ kerékpárút építése (29 700 000 Ft)
– K. É. – 21689/2008]
Paksi Atomerõmû Zrt. (1–4. blokkon és szimulátoron
üzemelõ PDA-Verona nevû zónaellenõrzõ rendszer felújítása – K. É. – 21161/2008)
Paksi Atomerõmû Zrt. (1–4. blokkon és szimulátoron
üzemelõ PDA-Verona nevû zónaellenõrzõ rendszer felújítása – VME hardver-alapszoftver – K. É. –
21163/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (folyószámlahitel beszerzése 2008. – K. É. – 3735/2009)
Szegedi Tudományegyetem [ÁOK-parkrendezés, illetve hóeltakarítás és jégmentesítési feladatok ellátása
(12 900 000 Ft/év) – K. É. – 21256/2008]
Szegedi Tudományegyetem [SZTE SZOTE Centrum
takarítási szolgáltatás (22 250 000 Ft +áfa) – K. É. –
21418/2008]
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
[személygépkocsi-lízing, 1 db 1500–2000 cm3-es, legalább 120 LE, dízelüzemû, légkondicionálóval rendelkezõ, 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi
(114 422 Ft/hó) – K. É. – 20053/2008]
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (hitel
150 000 000 Ft értékben 15 éves futamidõvel – K. É. –
21713/2008)
Újszilvás Község Önkormányzata [iskolai bútorok és
kiegészítõk, udvari játékok és kiegészítõk, valamint
informatikai és audiovizuális eszközök szállítása
(32 235 025 Ft + áfa) – K. É. – 20243/2008]
Vértes Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok
alvállalkozásban történõ üzemeltetése évi mintegy
793 850 km teljesítménnyel, minimum 9 db forgalmi
darabszámú autóbusszal – K. É. – 21693/2008)
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A Cégközlöny 9. számában (2009. február 26.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002000/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Euroback Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 100.) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-007852/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Róth és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1048
Budapest IV. ker., Külsõ Szilágyi u. 44. II/7.; cégjegyzékszáma: 01 06 018528; adószáma: 28146232-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-008154/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Y21 Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1135 Budapest, Tátra u 21.
1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 511636; adószáma:
28650656-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Y21 GRAFIKAI TERVEZÕ MÛHELY Szolgáltató
Betéti Társaság
Y21 Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
K & B Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Pasaréti út 87.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001073/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Halmi Biztosításközvetítõ
Betéti Társaság (1131 Budapest, Keszkenõ u. 5.
III. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 514676; adószáma:
28658520-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004260/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PULAY-HORDÓ BOROZÓ
Vendéglátó Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
végelszámolás alatt (1134 Budapest, Csángó u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 715347; adószáma: 29130979-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PULAY-HORDÓ BOROZÓ Vendéglátó Kereskedelmi
Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Etele út 73.
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
14.Fpk.01-08-004461/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) PIERROT-TEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1035 Budapest, Verõfény
u. 5., rövidített neve: PIERROT-TEX Bt.; cégjegyzékszáma: 01 06 721822; adószáma: 20273325-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-006964/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K & Z’s World Kereskedelmi Betéti Társaság (1213 Budapest, Borz u. 2/A; cégjegyzékszáma: 01 06 724187; adószáma: 20332813-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
K & Z’s World Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Soroksári út 42. 4. em. 2.
1052 Budapest, Haris köz 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-007718/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZOZO’99 Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1046 Budapest, Farkaserdõ utca 7. 3. em. 13.; cégjegyzékszáma:
01 06 724757; adószáma: 20346517-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZOZO’99 Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
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
16.Fpk.01-08-002247/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) REN-EX’2000 Szolgáltató Betéti
Társaság (1091 Budapest, Üllõi út 187. 7. em. 42.; cégjegyzékszáma: 01 06 729248; adószáma: 20588849-3-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-003560/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PINTÉR-COM Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1141 Budapest, Szugló u. 129.; cégjegyzékszáma:
01 06 730683; adószáma: 20625485-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Mátyás kir. u. 47.
1143 Budapest, Zászlós u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-007704/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEKU-FLEX Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1046 Budapest, Kordován
tér 3. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 734802; adószáma: 20736420-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006945/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSEZSÓ Kereskedelmi és Szolgál-
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tató Betéti Társaság (1041 Budapest, Szilágyi út 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 737909; adószáma: 20905512-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-003571/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002246/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Solkisz Hátfal Szerviz Betéti
Társaság (1239 Budapest, Ócsai út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 06 750260; adószáma: 21384538-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Somogyi és Társa Ruházati
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1032 Budapest, Szõlõ u. 76. III. em. 16.; cégjegyzékszáma:
01 06 765305; adószáma: 21967803-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ES-GÉ Ruházati Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-005325/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-09-000109/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÁROMSZÉK-2002 Bútorkészítõ
Betéti Társaság (1172 Budapest, Robogó u. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06 755664; adószáma: 21533048-2-42) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bányai és Társa Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1135
Budapest, Szent László út 16. 3. em. 310.; cégjegyzékszáma: 01 06 770736; adószáma: 22203366-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002948/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-004591/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PORTELEKI-BAU Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (1181 Budapest,
Csontváry K. T. utca 3. 5. em. 28.; cégjegyzékszáma:
01 06 764809; adószáma: 21955118-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NICOLA-ZOKNI Termelõ
és Kereskedõ Betéti Társaság (1111 Budapest, Irinyi J.
utca 45. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 772906; adószáma: 21092163-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
NICOLA-ZOKNI Termelõ és Kereskedõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5700 Gyula, Szt. István utca 11. fszt. 1.
5700 Gyula, Kétegyházi út 8/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-005608/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RENIV Szolgáltató és Fuvarozó Betéti Társaság (1141 Budapest, Lovász u. 1. 202.; cégjegyzékszáma: 01 06 775508; adószáma: 22330556-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002825/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BOTHÁZ Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1051 Budapest, Nádor u. 36.; cégjegyzékszáma: 01 06 776425; adószáma: 22146296-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005035/24. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Blue Kereskedelmi, Konzultációs és
Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1012
Budapest, Kuny Domonkos u. 13–15. 5. em. 507.; cég-
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jegyzékszáma: 01 09 077304; adószáma: 10564107-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Battai u. 1.
1052 Budapest Városház u. 14. IV. em. 3.
1125 Budapest Lóránt u. 22. fszt. 2.
1052 Budapest, Deák F. u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-003364/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Európai Mély- és Útépítõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1107 Budapest, Fertõ u. 1/D; cégjegyzékszáma: 01 09 078448; adószáma: 10603783-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Olasz–Magyar Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
OMI Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest, Molnár u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002755/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGRI-PHARMA ExportImport Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest,
Kõrösi József u. 15. 4. em. 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 263260; adószáma: 10832460-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Medve u. 25–27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi
Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levelezési címe: 1393 Budapest, Pf. 349.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-008175/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIMPORT DANUBE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1165 Budapest, Papír u. 64.; cégjegyzékszáma: 01 09 267073; adószáma: 10877715-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRIMPORT-DANUBE Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.
TRIMPORT DANUBE Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1011 Budapest, Vám utca 1/A
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 27. 3. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-001077/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) J+P+V Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest,
Népszínház u. 35.; cégjegyzékszáma: 01 09 363547; adószáma: 10957350-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-004055/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELSZÖV UNIVERSAL Szerelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1089 Budapest, Diószeghy S. u. 27.; cégjegyzékszáma:
01 09 367457; adószáma: 12011564-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Jakab József u. 17.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002388/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Unitofi Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222 Budapest, Nagytétényi út 90.; cégjegyzékszáma: 01 09 665496; adószáma:
12325393-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1194 Budapest, Méta u. 31.
1223 Budapest, Húr u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-003512/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MYCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085 Budapest,
József krt. 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 673783; adószáma: 12394357-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 17.
1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-004050/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GA-TI-TO Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061 Budapest,
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Király u. 42. 3. em. 3/A; cégjegyzékszáma: 01 09 686974;
adószáma: 11993317-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Bimbó út 5. fszt. 4.
1032 Budapest, Kiscelli u. 8. 10. em. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003388/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GA-VIT-2001 Trans Szállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1182 Budapest, Garay utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 693109; adószáma: 12571893-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyepsor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002273/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COMET-INTRA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Bécsi út 507.; cégjegyzékszáma: 01 09 695567; adószáma: 12625662-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
COMET-INTRA Oktatásszervezõ Internetképzõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Gyenes u. 15.
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.
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A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001248/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sani-Branch Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest, Rákos út 98.
8. em. 51/A; cégjegyzékszáma: 01 09 695741; adószáma:
12629192-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-008300/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hajgató & Barta Személyzeti
és Cégvezetési Tanácsadó Kft. végelszámolás alatt
(1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 696499; adószáma: 12645828-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Hajgató & Barta Személyzeti és Cégvezetési Tanácsadó Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-007344/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Studio Medaber Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1043
Budapest, Váci út 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 700176;
adószáma: 12720262-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Studio Medaber Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Izabella utca 3/B
1033 Budapest, Bogdáni út 20/B
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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
5.Fpk.01-07-006094/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PEST-GOLD Építõipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság [1135 Budapest, Lehel út 61., a cég
fióktelepe(i): 3433 Nyékládháza, Ady Endre u. 45., 3734
Szuhogy, Kossuth L. u. 1., 3434 Mályi, Fürdõ st. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 702162; adószáma: 12760969-2-41]
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Zsókavár u. 58. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-004603/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOZOTRADE BAU 2002
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.; cégjegyzékszáma:
01 09 702708; adószáma: 12772551-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003397/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HOISTING TRADE Keres-
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kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1182 Budapest, Sallai Imre u. 118/A; cégjegyzékszáma:
01 09 703395; adószáma: 12786475-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Halomi u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002452/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SG ONE-WAY Futárszolgálat,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1027 Budapest, Csalogány u. 45/B, rövidített neve:
SG ONE-WAY Futárszolgálat Kft.; cégjegyzékszáma:
01 09 705118; adószáma: 12822704-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Viktor Hugo utca 31. fszt. 5.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 32. fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000165/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRADERS GROUP Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1024 Budapest, Margit körút 43–45. 7. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 711915; adószáma: 12957215-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRADERS GROUP Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-007176/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-003587/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AVANTGARDE 2003 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1147 Budapest,
Lõcsei út 98.; cégjegyzékszáma: 01 09 714240; adószáma:
13005634-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AVANTGARDE 2003 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gyöngy és Lelkes Papírrégiség Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1013 Budapest, Attila út 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 726265; adószáma: 13259709-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1072 Budapest, Dob u. 46/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON-SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-003177/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Naphosszat.hu Számítástechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143 Budapest, Hungária köz 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 716746;
adószáma: 13059853-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-09-000166/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MUSZUN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1094 Budapest, Berzenczey u. 23–27.; cégjegyzékszáma: 01 09 727982; adószáma: 13295581-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MUSZUN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
29.Fpk.01-09-000158/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002687/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Umecos Hungary Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1065 Budapest, Baross u. 22–24.; cégjegyzékszáma: 01 09 724352; adószáma: 13221618-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1113 Budapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Europold-97 Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest, Ferenczy István utca 18. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 730774; adószáma: 13350415-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006813/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-006794/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K & K Autómarket Autókereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest,
Hentes u. 12–14.; cégjegyzékszáma: 01 09 739414; adószáma: 13518473-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HAI AO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1119
Budapest, Andor utca 16. fszt. 4., rövidített neve: HAI AO
Kft. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 09 866131; adószáma:
10778788-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HAI AO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Sallai u. 27/4/12.
1134 Budapest, Szabolcs u. 26.
1182 Budapest, Torockó u. 18.
3100 Salgótarján, Kassai sor 8–9. számú pavilon
3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002013/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WEST CARGO Kereskedelmi és Szolgáltó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1188
Budapest, Kancsó u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 739992;
adószáma: 13529167-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-001603/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEGA-DOLLÁR Ügynöki
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tárasaság (1149 Budapest, Róna u. 120–122.; cégjegyzékszáma: 01 09 862783; adószáma: 13582858-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MEGA-DOLLÁR Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Teréz körút 26. 2. em. 9.
1076 Budapest, Thököly út 8. 5. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000227/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hotel Catering Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1097 Budapest, Dési Huber utca 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 866960; adószáma: 13666772-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Sopron utca 64.
1116 Budapest, Építész u. 8–12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002811/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MICROTHEMA Informatikai, Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1056 Budapest, Németvölgyi u. 35.
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mfszt. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09 867708; adószáma:
13681397-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MICROTHEMA Informatikai, Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Védgát utca 43.
1056 Budapest, Nyáry Pál u. 1/B 3. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002821/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRIVÁT-BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest,
Röppentyû u. 39. 3. em. 24., rövidített neve: PRIVÁTBAU Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 869372; adószáma:
12663570-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PREVENTIV-PRIVÁT-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PREVENTIV-PRIVÁT-SECURITY Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Francia u. 39/A mfszt. 1.
5435 Martfû, Zrínyi M. u. 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5435 Martfû, Zrínyi M. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-004417/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PALÁST-BRAN 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096
Budapest, Haller u. 11–13., rövidített elnevezése: PALÁST-BRAN 2006 Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 871382;
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adószáma: 13752350-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005936/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAGODA Ingatlan Lakásépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064 Budapest,
Rózsa u. 94/B F lház. 9. üzlet. em.; cégjegyzékszáma:
01 09 880562; adószáma: 13128962-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
4 FEHÉR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Mûszerész utca 2.
2461 Tárnok, Dózsa György út 85.
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
14.Fpk.01-08-003333/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOMEX CARGO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1027 Budapest, Margit krt. 26. fszt. 5., rövidített neve: TOMEX
CARGO Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 889188; adószáma: 13212036-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2300 Ráckeve, Tél utca 38.
2340 Kiskunlacháza, Ady Endre utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001595/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-09-000020/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csereháti Bio Produkt Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1045 Budapest, Õsz utca 145. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 891927; adószáma: 12852969-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DUSTY STAR Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7623 Pécs,
Magyar Lajos u. 7/B; cégjegyzékszáma: 02 06 062747;
adószáma: 20068224-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma:
01 09 724140.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001615/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLOND FORWARDING Nemzetközi Kereskedelmi és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1063 Budapest, Bajnok utca 10.
fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 900389; adószáma:
11897682-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2300 Ráckeve, Rákóczi Ferenc utca 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002071/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DEKOR PARKETT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1194
Budapest, Méta u. 31., elõzõ székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 907104;
adószáma: 14010246-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000744/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÜROMARK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7622 Pécs, Somogyi Béla
utca 2.; cégjegyzékszáma: 02 06 062763; adószáma:
20069074-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 17.
7624 Pécs, Ifjúság u. 11.
7624 Pécs, Kodály Z. u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000653/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POWER és KO Sportszergyártó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (7673 Kõvágószöllõs,
külterület, MÉV szolgáltató üzem, hrsz. 0222/24.; cégjegyzékszáma: 02 06 063342; adószáma: 20074731-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kokovai és Társa Sportszergyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Wallenstein Z. u. 8.

2009/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000450/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zámbó és Fia Építõipari Betéti
Társaság végelszámolás alatt (7635 Pécs, Görbedûlõ 20.; cégjegyzékszáma: 02 06 064477; adószáma:
20087386-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Zámbó és Fia Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-09-000028/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Terra-Panorama Ingatlanforgalmazó, Tervezõ és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7633 Pécs, Szigeti út 61.; cégjegyzékszáma: 02 09 068548;
adószáma: 12988237-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GP-Freedom Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Jászai Mari utca 16.
7625 Pécs, György utca 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000654/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-09-000029/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZABÓ DUNA Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7700 Mohács, Felszabadulás utca 27.; cégjegyzékszáma: 02 06 065852; adószáma: 20103978-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ESZTI Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
PAULYUK Duna Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató
Betéti Táraság
MÁTÉDuna Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti
Társaság
PAULYUKDUNA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7700 Mohács, Brand E. u. 5/B fszt. 3.
7700 Mohács, Tompa M. u. 43.
7700 Mohács, Felszabadulás u. 27.
7700 Mohács, Timár utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) P-S-T Építõ Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7720
Pécsvárad, Szászvölgy utca 15.; cégjegyzékszáma:
02 09 068690; adószáma: 13033653-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-09-000026/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KING-RING SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7741
Bogád, Kossuth Lajos utca 2. A ép.; cégjegyzékszáma:
02 09 069363; adószáma: 11525758-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
REAL-VISION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Victor Hugo út 14. fszt. 1.
8200 Veszprém, Kõbánya u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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Elõzõ elnevezése(i):
AL-PE ITÁLIA Vendéglátóipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Futár u. 17/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000639/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ízisz Életmód Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7624 Pécs,
Jókai Mór utca 3. 2. em. 20.; cégjegyzékszáma:
02 09 071416; adószáma: 13946713-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000349/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMPEGNO Üzleti Tanácsadó
és Szolgáltató Betéti Társaság (6500 Baja, Munkácsy
utca 3. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 03 06 109369; adószáma: 20554587-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000976/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FOOD-MARKET Kereskedelmi
Betéti Társaság (6033 Városföld, II. körzet 74.; cégjegyzékszáma: 03 06 110171; adószáma: 20778404-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000980/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RADICS Kereskedelmi Betéti Társaság (6500 Baja, Jelky A. tér 11.; cégjegyzékszáma:
03 06 112723; adószáma: 21852572-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6353 Dusnok, Kölcsey F. utca 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-001019/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FRIK – SZATÓCS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (6100
Kiskunfélegyháza, Mikes Kelemen utca 30.; cégjegyzékszáma: 03 06 113300; adószáma: 21991639-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FRIK – SZATÓCS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

2009/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000867/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) X-BAU 2007 Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Stádium u. 10.
IV. em. 10.; cégjegyzékszáma: 03 09 110259; adószáma:
12953682-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
X-MARKETING Kiadó és Reklám Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Kápolna u. 10.
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-001008/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SMIT VISUAL SUPPLIES Iskolai,
Prezentációs és Konferencia Kellékeket, Iskolabútorokat Gyártó és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Klapka u. 35.; cégjegyzékszáma:
03 09 110726; adószáma: 13067221-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Nap u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000843/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AQUA RICH 2002 Ásványvíztermelõ, Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6065 Lakitelek, Kisalpár
utca 3.; cégjegyzékszáma: 03 09 113485; adószáma:
12824304-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
DACH – BAU 2002 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Szent István út 19–25. 3. em. 38.
9024 Gyõr, Dugonits utca 3.
2900 Komárom, Csokonai Vitéz Mihály utca 1. B lház.
fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000978/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EZÜSTKALÁSZ Mezõgazdasági
Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6230 Soltvadkert, Büdöstó-dûlõ 98.; cégjegyzékszáma:
03 09 114073; adószáma: 13838915-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6230 Soltvadkert, Büdöstó-dûlõ tanya 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000514/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROVIDENT SZOCIÁL XXI.
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Ösvény u. 32.; cégjegyzékszáma:
03 09 114896; adószáma: 13354505-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PROVIDENT XXI. Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6729 Szeged, Óbébai u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000905/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000420/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DATU-RA-DIX Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6300
Kalocsa, Kishalas sor 9. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma:
03 09 115289; adószáma: 14104530-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BRIMOÁR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5630 Békés, London
utca 25.; cégjegyzékszáma: 04 06 006395; adószáma:
20793407-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000338/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bát-Tojás Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 80.; cégjegyzékszáma: 03 09 117016;
adószáma: 11838342-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7149 Báta, baromfitelep
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000896/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEVO ROMANO TRAJO Társadalmi Esélyegyenlõséget Segítõ, Szervezõ és Szolgáltató Közhasznú Társaság (6400 Kiskunhalas, Szántó
Kovács J. u. 24.; cégjegyzékszáma: 03 14 000069; adószáma: 21834545-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000419/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VÖRÖS KOBRA Személy-, Vagyonvédelmi, és Magánnyomozó Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5.; cégjegyzékszáma: 04 06 007179;
adószáma: 21424476-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged
Kereskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000341/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csirió Music Vendéglátóipari Betéti Társaság (5700 Gyula, Dancza u. 7.; cégjegyzékszáma: 04 06 007912; adószáma: 21979464-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.
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A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000228/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000754/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BERI XXI. Építõipari-Kereskedelmi-Szolgáltató Betéti Társaság (5540 Szarvas, Benka
Gyula u. 1/1.; cégjegyzékszáma: 04 06 008144; adószáma:
20946973-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRO-KÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Légtechnikai Betéti Társaság (3700 Kazincbarcika, Jó szerencsét út 6.; cégjegyzékszáma: 05 06 004937;
adószáma: 21294011-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRO-KÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Légtechnikai
Betéti Társaság
PRO-KÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Légtechnikai
Betéti Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Fõ tér 21. I/2.
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000351/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OPTIMUM-WOOD Gépgyártó
és Mûszaki Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5661 Újkígyós, Tormási út 26.; cégjegyzékszáma:
04 09 005974; adószáma: 13076779-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000155/25. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRADE-DUO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Paróczay János utca 5. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 04 09 006936; adószáma: 13646994-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000808/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROVIZOR-M Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3562 Onga, Bethlen G.
u. 22.; cégjegyzékszáma: 05 06 012824; adószáma:
21374182-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000831/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mikroházi Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (3925 Prügy, Dankó P. u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 015894; adószáma: 22289254-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3925 Prügy, Kodály Zoltán u. 32.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000822/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMMOBILIEN-BORSOD-INVESZT Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3663 Arló, Zrínyi u. 81.; cégjegyzékszáma: 05 09 001769; adószáma: 10681408-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MULTITRADE-NUCLEUS Mezõgazdasági Termékértékesítési Kft.
NUCLEUS Mezõgazdasági Termékértékesítési Kft.
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Vörös hadsereg u. 6.
3529 Miskolc, Csabai kapu 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000644/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PYRACANTHA Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3768 Becskeháza, Fõ
út 44.; cégjegyzékszáma: 05 09 010115; adószáma:
12975998-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-09-000094/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) ÉPINX Építõipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (3529 Miskolc, Középszer út 48. 5. em. 3.; cégjegyzékszáma: 05 09 010120; adószáma: 12977158-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÉPINX Építõipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Középszer u. 48. 5. em. 3.
3529 Miskolc, Lévay J. u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000763/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Miskolc,
Bálint u. 2. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 010515;
adószáma: 13073604-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000875/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gyöngy-Ház 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc, Kont u. 9.; cégjegyzékszáma: 05 09 012014; adószáma: 13451688-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Széchenyi u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000724/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000682/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KALÁKA-BAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3600 Ózd, Pap út 8/C; cégjegyzékszáma: 05 09 015183; adószáma: 14207657-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Space-Car 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723
Szeged, Szilléri sgt. 41. II. em. 5.; cégjegyzékszáma:
06 09 006881; adószáma: 12473740-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Hódtó u. 6. 7. em. 39.
6800 Hódmezõvásárhely, Zsoldos u. 2–4/B fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000805/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIDA-HOR Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (3904 Legyesbénye, Felszabadítók
útja 70.; cégjegyzékszáma: 05 09 015708; adószáma:
14332900-2-05) 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
8.Fpk.06-08-000504/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Alföldi-Élõsertés Értékesítõ és Beszerzõ Szövetkezet (6724 Szeged, Pacsirta u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 06 02 000565; adószáma: 13027696-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000645/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S. Ü. D. Bau 2001 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Klauzál utca 76.; cégjegyzékszáma: 06 09 007204; adószáma: 12586093-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Hóvirág u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000708/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NÓVÉ-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6600 Szentes, Köztársaság utca 23. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
06 09 008351; adószáma: 12966299-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000783/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Agytorna.hu Kiadói, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723
Szeged, Juhász Gyula utca 25.; cégjegyzékszáma:
06 09 009503; adószáma: 13364841-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000540/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EMU 5000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Lázár u. 55.; cégjegyzékszáma: 06 09 011404;
adószáma: 13989121-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe:
6721 Szeged, Szent István tér 16.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000520/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szalai és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7011 Alap, Kossuth
út 19.; cégjegyzékszáma: 07 06 002131; adószáma:
22026590-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
2433 Sárosd, Rajk László u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. 2/21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000598/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROFI 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Kõrösmezei u. 32.; cégjegyzékszáma: 07 06 007211; adószáma: 22083003-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000686/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOFTA Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 3. II/3.; cégjegyzékszáma: 07 06 007258; adószáma: 22083302-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOFTA Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000495/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pop Com 2001 Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 2. fszt. ép. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 010976;
adószáma: 21166545-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pop Com Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Õrhalmi út 11.
8000 Székesfehérvár, József u. 39. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000593/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAKOTI Ipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2458 Kulcs, Tavasz
utca 5540/2.; cégjegyzékszáma: 07 06 011249; adószáma:
21377893-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pézsé-Vill Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Vasmû út 57. 7. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. 4/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000512/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Maya 2002 Sajtószolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (2458 Kulcs, Ifjúság
u. 1.; cégjegyzékszáma: 07 06 011392; adószáma:
21407488-1-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

2991

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000523/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SE-DO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Németh László út 9. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
07 06 011751; adószáma: 21498167-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000578/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) P és P TRANS 32 Építõipari és Fuvarozó Betéti Társaság (8043 Iszkaszentgyörgy, Márvány
kert 32.; cégjegyzékszáma: 07 06 012314; adószáma:
21806674-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000521/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁGOR-BAU Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2473 Vál,
Szent István tér 22.; cégjegyzékszáma: 07 06 013480; adószáma: 22180973-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000685/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000703/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Aszparagus Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8097 Nadap, Haladás út 29.; cégjegyzékszáma: 07 06 013607; adószáma: 22205485-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ACHERMANN és HÉVIZI
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (2484 Agárd, Május 1. tér 20.; cégjegyzékszáma: 07 09 004794; adószáma: 11129534-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ACHERMANN és PAYRITS Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
ACHERMANN és HÉVIZI Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9495 Kópháza, Fõ u. 58/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000565/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TID-Invest Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8130 Enying, Árpád
utca 30. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 06 014059; adószáma: 22304780-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000556/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOP-TRADE Export-Import Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Radványi út 1.; cégjegyzékszáma: 07 09 001863; adószáma: 10662487-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Zobori u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000286/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DOMI Kereskedelmi, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8143 Sárszentmihály, Fõ út 123; cégjegyzékszáma:
07 09 004908; adószáma: 11454805-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
DOMI 95 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000539/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNITRADE 51 Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Sajó utca 179. A ép.; cégjegyzékszáma:
07 09 006129; adószáma: 11603047-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000354/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HIGIÉNIA-PLUSZ-2000.
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2459 Rácalmás, Hársfa utca 2.; cégjegyzékszáma:
07 09 007146; adószáma: 11982283-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KLINTOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2459 Rácalmás, Vasvirág u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000237/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRAK-SPEED Nemzetközi és
Belföldi Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2400 Dunaújváros, Rákóczi u. 5.; cégjegyzékszáma:
07 09 007534; adószáma: 12548738-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000632/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAGEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8056 Bakony-
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csernye, Táncsics u. 32.; cégjegyzékszáma: 07 09 007799;
adószáma: 12623550-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kassai u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000356/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RuKo-Text Ruhagyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.; cégjegyzékszáma: 07 09 008191; adószáma: 12727142-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000359/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bal-Car Szervezõ és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 16/A; cégjegyzékszáma: 07 09 009479;
adószáma: 13046356-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000586/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) Merci Car Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Kassai u. 1.; cégjegyzékszáma:
07 09 010114; adószáma: 13207166-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ARVISURA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000582/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000509/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B. A. K. K. BAU Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Had utca 1–3.; cégjegyzékszáma: 07 09 010537;
adószáma: 13325138-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) COMPUSTORE Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2481 Velence, Vásártér utca 2.; cégjegyzékszáma:
07 09 011635; adószáma: 13591399-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. 2/21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000555/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000486/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AHOLIÁB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2451 Ercsi, Fõ
utca 29.; cégjegyzékszáma: 07 09 011210; adószáma:
13488527-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALFA-COMPETENT Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Semmelweis utca 8.
8. em. 2.; cégjegyzékszáma: 07 09 014619; adószáma:
11212195-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3178 Varsány, Ifjúság út 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000599/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Alapgép Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8152 Kõszárhegy, Fõ u. 116.; cégjegyzékszáma: 07 09 011374; adószáma: 13528805-2-07) adós

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000536/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) MAGELLÁN-2000 Fotózási,
Szolgáltató Betéti Társaság (9024 Gyõr, Lajta utca 12.
1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 009235; adószáma:
20745404-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MAGELLÁN-2000 Utazási és Fotózási Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000505/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIRI 2006 Kereskedelemi és Szolgáltató Betéti Társaság (9024 Gyõr, Nagy Imre u. 34.
I. em. 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 009495; adószáma:
20915384-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VIRI Nyomozási és Biztonsági Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Szent István u. 19–25. 1. em. 10.
Jogelõd(ök):
VIRI Nyomozási és Biztonsági Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000770/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁDIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9155 Lébény, Akácfa utca 30.; cégjegyzékszáma: 08 06 011322; adószáma: 21580734-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FAIR LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-09-000006/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sopron Kar-ton Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9400 Sopron, Kolostor
utca 11.; cégjegyzékszáma: 08 06 012406; adószáma:
22130875-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000675/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Elvira Szõttesek Gyártó, Kereskedõ és Szolgáltató Betéti Társaság (9123 Kajárpéc,
Dózsa utca 16.; cégjegyzékszáma: 08 06 013252; adószáma: 22339548-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-09-000002/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGASSI 2005. Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9025 Gyõr,
Kossuth L. u. 87.; cégjegyzékszáma: 08 09 001381; adószáma: 10417232-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SPÉCI Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
AGASSI SPORT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõrszentiván, Napos u. 17.
9021 Gyõr, Aradi vértanúk u. 14.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000767/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LAJER Kereskedelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Bartók B.
u. 40. A ép.; cégjegyzékszáma: 08 09 002137; adószáma:
10603532-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Rákos F. u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000724/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) New Line 2007. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki utca 34.; cégjegyzékszáma:
08 09 008360; adószáma: 11883067-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Szidónia-Kastélyszálloda Röjtökmuzsaj Vendéglátó és
Üzemeltetési Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki utca 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000252/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Duna-ház Készházgyártó és Forgal-
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mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9330 Kapuvár,
0393. hrsz.; cégjegyzékszáma: 08 09 008907; adószáma:
12485813-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Duna-ház Készházgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Duna-ház Készházgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
9353 Szárföld, Fõ utca 114.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III/3., cégjegyzékszáma: 01 09 895051.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000667/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bécsi Kávéház Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9021 Gyõr,
Arany J. utca 18.; cégjegyzékszáma: 08 09 010749; adószáma: 12928958-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000508/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Élettér-Bau Építõipari, Beruházó, Kivitelezõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9011 Gyõr, Szikes u. 8.; cégjegyzékszáma: 08 09 011869; adószáma: 13196657-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Oneway Unio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9012 Gyõr, Régiposta utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000834/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SORES 3000 Építõ és Ingatlankereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9082 Nyúl,
Dózsa Gy.-telep 65.; cégjegyzékszáma: 08 09 014467;
adószáma: 12889372-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PA-PO TEAM Építõ és Ingatlankereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9019 Gyõr, Szent László u. 168.
2100 Gödöllõ, Semmelweis utca 6.
2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000461/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tetõcenter Hungária Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 35.; cégjegyzékszáma: 08 09 014669;
adószáma: 13887445-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000153/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rafasped Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr,
Kálvária út 23.; cégjegyzékszáma: 08 09 015791; adószáma: 13933089-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor út 6/1. fszt. 4.
9022 Gyõr, Szent István út 37. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1. (1535 Budapest, Pf. 933, cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000846/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TREND-GÁZ Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9121 Gyõrszemere, Petõfi Sándor utca 15.; cégjegyzékszáma:
08 09 016997; adószáma: 12934616-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1158 Budapest, Drégelyvár u. 7. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-09-000003/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A. M. B. Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Bad Wimpfen
u. 2/A; cégjegyzékszáma: 08 09 015093; adószáma:
13990554-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-09-000041/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tiszacsegei Termelõi Öko Értékesítõ, Beszerzõ és Szolgáltató Szövetkezet (4066 Tisza-
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csege, Széchenyi u. 5.; cégjegyzékszáma: 09 02 000510;
adószáma: 11898425-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Homokháti Csincsilla Beszerzõ, Raktározó, Értékesítõ
és Szolgáltató Szövetkezet
Tiszacsegei Termelõi Öko Értékesítõ, Beszerzõ és Szolgáltató Szövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
4066 Tiszacsege, Ságvári utca 13. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000988/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IGNÁTH ÉS TÁRSA Szolgáltató Betéti Társaság (4028 Debrecen, Dugonics T. utca 17.; cégjegyzékszáma: 09 06 011764; adószáma: 21442056-1-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000817/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KIPPER 97 Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság (4130 Derecske,
Radnóti utca 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 004912; adószáma: 11552068-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KIPPER 97 Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4133 Konyár, Sóstói u. 51
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-001070/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CARGO-CONT ’97 Nemzetközi
Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4243 Téglás, Vasút u. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 005462; adószáma: 11556275-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CARGO-CONT ’97 Nemzetközi Szállítmányozási,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CARGO-CONT Nemzetközi Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Széchenyi u. 8.
4026 Debrecen, Bem tér 18. C ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000842/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZÁMÍTÓGÉPHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Köntösgát sor 1–3.; cégjegyzékszáma:
09 09 009015; adószáma: 12883534-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 4. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000903/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Schell és Simon Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Derék utca 64. 4. em. 36.; cégjegyzék-
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száma: 09 09 009321; adószáma: 12965638-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000907/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S. B. Hungary Bútorkereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4028 Debrecen, Aulich
utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 011447; adószáma:
13462028-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

2999

Belföldi Árufuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz utca 138.; cégjegyzékszáma: 09 09 013308; adószáma: 13916699-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4100 Berettyóújfalu, Nefelejcs utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-09-000044/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GENTRY Pénzügyi és Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen, Budai
Nagy Antal utca 175. B ép.; cégjegyzékszáma:
09 09 014424; adószáma: 14184910-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-09-000081/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BARAKA PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Kishegyesi út 1–11.; cégjegyzékszáma: 09 09 011694;
adószáma: 12723382-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BARAKA PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Rózsa utca 24. 2. em. 5.
1132 Budapest, Borbély u. 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000908/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PAPÍRCENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4032 Debrecen, Jerikó u. 4. 5. em. 31.; cégjegyzékszáma:
09 09 015432; adószáma: 11207926-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3060 Pásztó, Mátraszõlõsi út 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000788/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000503/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEDIAN-TRANS Nemzetközi és

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROMT-KASSZA Díjbesze-
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dõ Betéti Társaság végelszámolás alatt (3000 Hatvan,
Mártírok u. 2.; cégjegyzékszáma: 10 06 021245; adószáma: 26045087-1-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PROMT-KASSZA Díjbeszedõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000485/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGRO-DOBOZ Csomagolástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság (3351 Verpelét,
Ifjúság út 38/2.; cégjegyzékszáma: 10 06 024221; adószáma: 20900139-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzékszáma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000498/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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dett végzésével a(z) INWORK-TRADE Ipari, Tervezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3247 Mátraballa, Petõfi út 20/1.; cégjegyzékszáma: 10 09 025628; adószáma: 13119490-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MÁTRA-KÁBEL Tervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000288/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) G & M GRAFIKA Nyomdaipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3350
Kál, Kápolnai út 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 027612; adószáma: 13998105-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.,
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070877/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉPÍTKEZÜNK 2005. Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (3014
Hort, Táncsics M. u. 44.; cégjegyzékszáma: 10 06 026025;
adószáma: 22143114-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., cégjegyzékszáma:
15 09 060631.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÖBEL-SHOP Lakás- és Üzletberendezési Betéti Társaság (2890 Tata, Fenyõ tér 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 004129; adószáma: 23658501-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest XIV., Besnyõi u. 13. I. em., Lev. cím: 1581 Bp.,
Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000159/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070555/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) BADÁR Hõkezelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2837 Vértesszõlõs, Múzeum u. 22–24.; cégjegyzékszáma: 11 06 004368; adószáma: 23660980-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Verebély L. u. 50. II/1.
2837 Vértesszõlõs, Rákóczi u. 3.
Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8.
Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Tavaszmezõ u. 8
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070747/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AAA + + Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2834 Tardos, Ófalu sor 1/A; cégjegyzékszáma: 11 06 008902; adószáma: 21898000-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070977/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070919/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MARKET-CSÉV Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2519 Piliscsév, Jurkovics
út 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 005046; adószáma:
23668043-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2519 Piliscsév, Béke út 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LANDKARTAN-MARKETING
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (2836 Baj, Tóvárosi út 15. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma: 11 06 009164; adószáma: 21990030-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LANDKARTEN-MARKETING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070943/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M. & F. Könyvelõ Betéti Társaság
(2840 Oroszlány, Arany János út 17.; cégjegyzékszáma:
11 06 005990; adószáma: 20240569-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2840 Oroszlány, Bem József út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-09-070014/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPENI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2941 Ács, Lehel utca 21.; cégjegyzékszáma: 11 06 009417; adószáma: 22171786-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-09-070069/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070520/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Beer – ó Vendéglátó Betéti Társaság
végelszámolás alatt (2822 Szomor, Ady Endre u. 19.; cégjegyzékszáma: 11 06 009439; adószáma: 28352664-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Beer – ó Vendéglátó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1114 Budapest, Fadrusz u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.,
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CEREVISA Kutató és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komárom, Csillag-ltp. 16. 3. em. 6.; cégjegyzékszáma: 11 09 009589;
adószáma: 13125598-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2911 Mocsa, Kis utca 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070829/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Patkó Asztalosipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2536 Nyergesújfalu,
Kölcsey u. 27; cégjegyzékszáma: 11 09 005781; adószáma: 11473565-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Fióktelepe(i): 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 54
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070773/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Elsõ Magyar Lovasszínház Korlátolt Felelõsségû Társaság (2870 Kisbér, Széchenyi u. 25.; cégjegyzékszáma: 11 09 008097; adószáma: 12624221-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070467/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EDMA TRÉND Építõipari és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840 Oroszlány,
Április út 5. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010152; adószáma: 13300362-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070438/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SILVER IRON Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Gyár u. 16/3.; cégjegyzékszáma: 11 09 010688;
adószáma: 13457433-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Õsz út 13/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest V., Balassi Bálint u. 9–11.
IV/2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070795/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ROAD-X Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2525 Bajna, Vörösmarty u. 13.; cégjegyzékszáma: 11 09 012160; adószáma:
13872056-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070915/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NO KOMMENT KETTES Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi
út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013283; adószáma:
13361525-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PLASZTER 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2371 Dabas-Sári, Nyár utca 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070912/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REGIONAL SECURITY Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Réti utca 162.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 013608; adószáma:
14273182-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-09-070008/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOKASARA PADLIZSÁN Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 014109;
adószáma: 13874182-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DEBÜR BAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
DEBÜR Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Jázmin utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000279/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szürke Tonic Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2693 Becske, Fõ út 10.; cégjegyzékszáma: 12 06 005144; adószáma: 22215264-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2693 Becske, Mezõ u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000286/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEST-GARTEN Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság (3125 Szilaspogony,
Dankó utca 28.; cégjegyzékszáma: 12 06 005476; adószáma: 22547642-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000267/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Krizsán-Fa Faipari és Szolgáltató Kft. (2688 Vanyarc, Kun B. u. 19.; cégjegyzékszáma:
12 09 003337; adószáma: 11906742-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Krizsán Faipari és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000281/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NOR-VIKÓ Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3170 Szécsény, Nyár út 1.; cégjegyzékszáma:
12 09 004720; adószáma: 13538017-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Virágzó és Társa Kertészeti, Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3170 Szécsény, Fürst Sándor út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-09-000008/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 20. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) HUMAN LEASING Szolgáltató,
Építõipari, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (3070 Bátonyterenye,
Kossuth Lajos út 3. I. em. 2.; cégjegyzékszáma:
12 09 004927; adószáma: 13325073-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUMAN LEASING Szolgáltató, Építõipari, Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Kalomalom út 18. fszt. 1.
1039 Budapest, Zsirai M. utca 15. 3. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000283/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hartmann és Huszár Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100 Salgótarján, Szerpentin út 28. 4/1. em.; cégjegyzékszáma: 12 09 005294; adószáma: 13780908-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Everont Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szabados és Bakos Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Szabados és Társa Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Gábor Áron úti laktanya 2740/29. hrsz.
3070 Bátonyterenye, Bányász út 3. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-09-000009/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Proles Hungarica Gyógynövényter-
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melõ és Feldolgozó Közhasznú Társaság végelszámolás
alatt (3047 Buják, Ady Endre utca 7.; cégjegyzékszáma:
12 14 000024; adószáma: 21184462-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Proles Hungarica Gyógynövénytermelõ és Feldolgozó
Közhasznú Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1134 Budapest, Lehel u. 5.
Fióktelepe(i):
2643 Diósjenõ, Agropark 0102/5. hrsz.
3051 Szarvasgede, Major 042/2. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-002336/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) V. Panoráma 2000 Építõipari Betéti
Társaság (2339 Majosháza, Kossuth L. u. 68.; cégjegyzékszáma: 13 06 038371; adószáma: 20770767-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002439/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Piliskert 2006 Kertépítõ és Szolgáltató Betéti Társaság (2085 Pilisvörösvár, Kisfaludy
u. 37.; cégjegyzékszáma: 13 06 058101; adószáma:
22327341-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Piliskert Kertépítõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000345/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GASTLAND Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2367 Újhartyán, Pipacs
utca 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 070919; adószáma:
12075397-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GASTRO-GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Autogrill Üzemeltetõ Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GASTRO-INVEST Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2367 Újhartyán, Pipacs u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001552/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AUTOPÁLYA Panzió Korlátolt Felelõsségû Társaság (2316 Tököl, Kölcsey u.,
1938/6. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 09 107589; adószáma:
10369012-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
Highway Panzió Ltd.
AUTOBAHN Panzió GmbH
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Fodros u. 72–74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001580/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EQUATOR-HUNGARIA Virág-
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kereskedelmi Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy
utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 110377; adószáma:
13835998-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001948/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLYER TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2213 Monorierdõ, Tölgyfa utca 33.; cégjegyzékszáma:
13 09 111164; adószáma: 13874223-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.
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csönzõ, Közvetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 68.; cégjegyzékszáma: 13 09 113917; adószáma: 13695170-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2481 Velence, XII. utca 13.
1212 Budapest, Határ utca 21.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000620/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIGABI Szolgáltató Betéti
Társaság, f. a. (7551 Lábod, Hosszúfalvi utca 138.; cégjegyzékszáma: 14 06 304866; adószáma: 20315375-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001653/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TURAMETAL BAU Építõipari,
Épületlakatos, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2194 Tura, Galgahévízi út 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 113368; adószáma: 13967396-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1148 Budapest, Cházár A. u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-002074/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FER-KÖZ 2006 Munkaerõ-köl-

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000499/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CARDIO-CARE Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság (8840 Csurgó, Vörösmarty
tér 4.; cégjegyzékszáma: 14 06 307834; adószáma:
20266525-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1172 Budapest, XII. utca 14.
4622 Komoró, Szabadság tér 3.
2083 Solymár, Egres utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 8.)

2009/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000551/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JÁZA Erdõgazdálkodási Szolgáltató
Betéti Társaság (8717 Szenyér, Simon József utca 7.; cégjegyzékszáma: 14 06 307868; adószáma: 22226343-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Tanya 91.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000605/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALATONI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7274 Kazsok, Petõfi út 6.; cégjegyzékszáma: 14 06 308108; adószáma: 22182872-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Halom u. 30.
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. 2. em. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347. (A helyi kirendeltség címe: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1–9.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000330/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRIMIX 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7400 Kaposvár, Vak Bottyán u. 36.; cégjegyzékszáma:
14 09 304396; adószáma: 12570940-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRIMIX 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
TRIMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Honvéd utca 19.
7400 Kaposvár, Vak Bottyán u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001459/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SE-AH Trade Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Betéti Társaság (4511 Nyírbogdány,
Alkotmány u. 25.; cégjegyzékszáma: 15 06 086551; adószáma: 20252577-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Stadion u. 5. 2. em. 211.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001493/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUTOKALK Mûszaki Szakértõi és
Biztosítási Ügynöki Betéti Társaság (4700 Mátészalka,
Munkácsy M. u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 087196;
adószáma: 20575115-1-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AUTOKALK Mûszaki Szakértõi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001724/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZEKI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4361 Nyírbogát,
Kölcsey utca 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 087624; adószáma: 20723088-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4361 Nyírbogát, Vasvári P. u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001999/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Radcsenko Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600 Kisvárda, Gagarin utca 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 087781;
adószáma: 20770310-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Radcsenko Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4624 Tiszabezdéd, Sport út 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001299/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CHERRY LUX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Széchenyi
út 101.; cégjegyzékszáma: 15 06 088567; adószáma:
21039180-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4233 Balkány, Rákóczi u. 6.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000027/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PARFENOV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088835; adószáma: 21070390-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000102/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LEVODI-21N Kereskedelmi és SzolVáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089600;
adószáma: 21195383-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LEVODI-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. 2/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. I. em.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000111/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLAGODARENYIJE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090334; adószáma:
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21452787-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000040/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VALEO-UFA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600
Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090384;
adószáma: 21455498-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VALEO-UFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. 2/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. I. em.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000036/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TANA-ATA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090737; adószáma: 21499254-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DENTA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
TANA-ATA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001799/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) URKER-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kert
köz 9. 3. em. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 090869; adószáma: 21501733-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-002068/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSILIÉP Építõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor, BajcsyZsilinszky u. 103.; cégjegyzékszáma: 15 06 091256; adószáma: 21564754-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000014/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONDRAT-D Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, József A.
u. 41/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091927; adószáma:
21810873-2-15) 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 kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001946/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000031/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAKARAT TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Esze T. u. 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 091986; adószáma: 21816037-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Árpád u. 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség
címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZOSZARDIDA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady
E. u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 092687; adószáma:
21937703-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000017/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001731/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAGISZTRAL-VE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Hármas
út 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 092176; adószáma:
21845057-2-15) 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 kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MALAHIT-777 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 092916; adószáma:
21968660-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000042/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEKA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szegfû
u. 20. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 092659; adószáma:
21935141-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000038/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KURIANA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady E.
u. 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 092953; adószáma:
21970609-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000116/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DALIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093028; adószáma: 21977699-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001950/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALYOSA-80 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093076; adószáma:
21984035-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Árpád u. 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség
címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000723/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYÍR-MÓZER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4563 Rohod, Petõfi
u. 33. C ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 094112; adószáma:
22324393-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ELSÕ NYÍR-KÖZPONT Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ utca 109. 10. em. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001970/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSABA ÉS FIA SECURITY Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4551 Nyíregyháza, Csonkás u. 5.; cégjegyzékszáma:
15 09 068453; adószáma: 13067245-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001048/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLAT MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Szélsõbokor 63.; cégjegyzékszáma:
15 09 068954; adószáma: 13210704-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FLAT MARKET Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 11. fszt. 1–2.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 2. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001897/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BROOKLYN CAFÉ Kávéházi Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4551 Nyíregyháza-Oros, Bodrogi utca 49. A ép.; cégjegyzékszáma: 15 09 069007; adószáma: 13223720-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-000999/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EASTERN-GATE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 070124;
adószáma: 13560298-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. 3. em. 303.
Jogelõd(ök):
EASTERN-GATE Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001116/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEXT PRODUKCIÓ Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 09 070660;
adószáma: 13713496-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000016/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUGHUNTERS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Hõsök
tere 12. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 070976; adószáma: 13807096-2-15) 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 kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001496/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001488/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mezõ és Társa Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561 Baktalórántháza, Szõlõskert u. 10.; cégjegyzékszáma: 15 09 070590;
adószáma: 13691080-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JOHANNES-BAU Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4482 Kótaj,
Nyírfa u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 071019; adószáma:
13821830-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001097/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAUMONTECH Építõ és
Szerelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700 Mátészalka, Jókai u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 09 071382; adószáma: 13584111-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2422 Mezõfalva, Damjanich utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4244 Újfehértó, Széchényi utca 93.; cégjegyzékszáma:
15 09 072014; adószáma: 14104664-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001969/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SILVER KNIFE Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4465
Rakamaz, Szent István utca 52.; cégjegyzékszáma:
15 09 072102; adószáma: 14137815-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 2. B ép.
1. em. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001002/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZE-AN ’98 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4311 Nyírgyulaj, Sport u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 071527; adószáma: 12335000-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Lágymányosi u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10
041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001579/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FRESHFRUIT-TRADE Kereske-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001024/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MY CAFE Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgálgató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 24.; cégjegyzékszáma:
15 09 072569; adószáma: 13053943-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MY CAFE Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Petõfi S. u. 7. 4. em. 1.
2146 Mogyoród, Szántó utca 3.
1093 Budapest, Lónyay utca 16.
1066 Budapest, Zichy Jenõ u. 33.
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 kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001630/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AJTAIMAG Termelõ-Kereskedõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Vizsla utca 22.; cégjegyzékszáma: 15 09 072798;
adószáma: 10866935-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Leurini és Társa Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Barátság u. 28. VIII/50.
2174 Verseg, Micsurin-tanya 0150/3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Barátság u. 28. VIII/50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001661/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ApoPharma Gyógyszertári Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4824 Szamosszeg, Árpád u., hrsz. 995/2.; cégjegyzékszáma: 15 09 073336; adószáma: 13875808-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Petneházy u. 56. II. em. 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000414/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BONSZER Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5084 Rákócziújfalu, Felszabadulás út 46.; cégjegyzékszáma:
16 06 002978; adószáma: 26043229-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
5084 Rákócziújfalu, Felszabadulás u. 51/B
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
4.Fpk.16-08-000492/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Projekt-mester Pályázatkészítõ Betéti Társaság (5440 Kunszentmárton, Szent István király
út 55.; cégjegyzékszáma: 16 06 003358; adószáma:
26046600-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FIDELITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5440 Kunszentmárton, Demeter István u. 57.
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.16-08-000506/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Újszászi Broiler Farm Mezõgazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság (5091 Tószeg,
Lehel u. 30.; cégjegyzékszáma: 16 06 004127; adószáma:
26054645-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000518/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGLO Kereskedelmi és Szolgáltató
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Betéti Társaság (5100 Jászberény, Hableány u. 30.; cégjegyzékszáma: 16 06 004365; adószáma: 26056984-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
4.Fpk.16-08-000422/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZITI-SZOTÓ Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (5300 Karcag, Reggel
u. 49.; cégjegyzékszáma: 16 06 008451; adószáma:
21492518-1-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-09-000013/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SLÉDER ÉS TÁRSA Építõipari,
Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (5435 Martfû, Simon Ferenc
út 15. 4. em. 13.; cégjegyzékszáma: 16 06 008587; adószáma: 21550641-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZI-LA-ÉP Építõipari, Vendéglátó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
SLÉDER ÉS TÁRSA Építõipari, Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5055 Jászladány, Kossuth u. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000607/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AMAZONAS-MUNDO Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (5008 Szolnok, Balázs B. út 43.; cégjegyzékszáma: 16 06 008738;
adószáma: 21787254-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AMAZONAS-MUNDO 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.16-08-000424/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BARBI BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (5123 Jászárokszállás, Balassa u. 17.; cégjegyzékszáma: 16 06 009458; adószáma: 28197252-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TUTI Mûanyagfeldolgozó és Szerszámkészitõ Betéti
Társaság
BARBI BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Halom u. 106.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000494/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kleó 2005 Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok,
Széchenyi u. 15.; cégjegyzékszáma: 16 06 009576; adószáma: 22185370-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000468/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000364/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZEMÁKA Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5200 Törökszentmiklós, Fáy-ltp 4. ép. 2. lház. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
16 09 006746; adószáma: 12791053-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Báta TV Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7149 Báta, Fõ
u. 147.; cégjegyzékszáma: 17 09 001354; adószáma:
10653197-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000354/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPECIÁL 95 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5142 Alattyán, Petõfi út 1.; cégjegyzékszáma:
16 09 007653; adószáma: 13199344-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Gyökér u. 5. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000340/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AMANDA-DZSENET 3000. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(7100 Szekszárd, Sárköz utca 25/A; cégjegyzékszáma:
17 06 006513; adószáma: 22346355-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000338/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bát-Tojás Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7149 Báta, baromfitelep; cégjegyzékszáma: 17 09 003668; adószáma:
11838342-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bát-Tojás Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7149 Báta, baromfitelep
Nem bejegyzett székhelye(i):
6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-09-000012/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AKASZTÓ-KER Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (7042 Pálfa, Rákóczi u. 37.; cégjegyzékszáma: 17 09 005438; adószáma: 11372770-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AKASZTÓ-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6221 Akasztó, Nyúl u. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070476/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MARIMPEX Ipari, Építõ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Szentkirályi utca 61.; cégjegyzékszáma:
17 09 006726; adószáma: 11181255-2-17) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MARIMPEX Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
MARIMPEX Ipari, Építõ Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MARIMPEX Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2523 Sárisáp, Hunyadi J. u. 16.
2500 Esztergom, Szentkirályi utca 61.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7095 Iregszemcse, Rákóczi út 101.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Vas Megyei Bíróság
2.Fpk.18-94-000018/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 1995. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Alpesi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9726 Velem, Kossuth u. 10.; cégjegyzékszáma:
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18 09 100524; adószáma: 10444690-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
2.Fpk.18-94-000031/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 1994. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERALDO Autókereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Markusovszky u. 2.; cégjegyzékszáma: 18 09 101358; adószáma: 11303943-2-18)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000495/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOTEX 2001 Autóüléshuzat Készítõ és Javító Betéti Társaság (8200 Veszprém, József
Attila u. 39.; cégjegyzékszáma: 19 06 505095; adószáma:
20395171-1-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000494/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FA-HÁZ-VÁZ Építõipari Betéti
Társaság (8595 Kup, Fõ utca 33.; cégjegyzékszáma:
19 06 507109; adószáma: 21559176-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000457/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000544/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Cimbora 2004 Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Huszár
utca 6.; cégjegyzékszáma: 19 06 507740; adószáma:
21963438-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Németh Center Euro Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8452 Szõc, Petõfi u. 20.; cégjegyzékszáma:
19 09 509035; adószáma: 13786980-1-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. emelet, 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000511/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Thermo-Comfort Kereskedelmi Betéti
Társaság (8448 Ajka-Bakonygyepes, Fecske u. 8.; cégjegyzékszáma: 19 06 508486; adószáma: 22323347-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, ipari park, hrsz. 5704/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000612/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) L. M. Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8400 Ajka,
Szent István út 49.; cégjegyzékszáma: 19 09 507711; adószáma: 13313467-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000422/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VEBA 95 Kereskedelmi Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8192 Hajmáskér, Arany J. utca 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 509100;
adószáma: 13809940-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Simon és Társa Kereskedelmi Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000472/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MyC Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(8500 Pápa, Világos utca 14.; cégjegyzékszáma:
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19 09 509943; adószáma: 13846242-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MyC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Petõfi utca 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000527/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENIX-GOLD Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8500 Pápa, Korvin utca 22.
1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 19 09 510636; adószáma:
13923358-2-07) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Piac tér 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-09-020059/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LEONYID ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Közkereseti Társaság végelszámolás alatt
(8913 Egervár, József Attila u. 5.; cégjegyzékszáma:
20 03 021868; adószáma: 27693449-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LEONYID ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Közkereseti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8981 Lickóvadamos, Petõfi u. 22.
Jogelõd(ök):
LEONYID ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.
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A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-09-020060/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Választék Élelmiszer és Vegyes Kiskereskedés Betéti Társaság végelszámolás alatt (8768
Alsórajk, Kossuth u. 30; cégjegyzékszáma: 20 06 030302;
adószáma: 27638392-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Választék Élelmiszer és Vegyes Kiskereskedés Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020529/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Morgo-Holidays Turista Iroda Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.; cégjegyzékszáma: 20 06 032285; adószáma: 27666768-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020559/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CZINDERI Kereskedelmi, Ügynöki és Képviseleti Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 70.; cégjegyzékszáma: 20 06 033508; adószáma: 27680409-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020526/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ASZALVÁNY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely Erkel F.
u. 13.; cégjegyzékszáma: 20 06 034875; adószáma:
27695764-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cégjegyzékszáma: 01 09 895908.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-09-020076/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LAMBTEX Kis- és Nagykereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 30.; cégjegyzékszáma: 20 06 035686;
adószáma: 20375654-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DAKOTA ’99 Nagy- és Kiskereskedelmi Betéti Társaság
LAMBTEX Kis- és Nagykereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MEDILAMB Kis- és Nagykereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Herkules u. 39.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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20 06 036709; adószáma: 20996325-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BALZON Ingatlanberuházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Péterfai utca 21/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cégjegyzékszáma: 01 09 895908.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020572/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Muraco Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (8864 Tótszerdahely, Béke utca 45.; cégjegyzékszáma: 20 06 037165; adószáma: 21189065-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-09-020077/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NÉM-BES Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 14/B 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 20 06 037741;
adószáma: 21579916-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NÉM-BES Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020651/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALZON Ingatlanügynöki, Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság
(8800 Nagykanizsa, Péterfai u. 21/3.; cégjegyzékszáma:

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020478/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 1. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ROBEXUM-TRANSZ Teherszállító Bt. (8861 Szepetnek, Kossuth u. 30.; cégjegyzékszáma: 20 06 038677; adószáma: 22235619-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-09-020075/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OLÁH-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 69.; cégjegyzékszáma: 20 06 038734;
adószáma: 22255583-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OLÁH-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 01 09 906722.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020603/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Plantatio Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8936 Zalaszentmihály, Deák F. u. 96.; cégjegyzékszáma:
20 06 038752; adószáma: 21918988-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TÖLGY Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Plantatio Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9900 Körmend, Mezõ utca 28.
8900 Zalaegerszeg, Halom u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 01 09 906722.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020646/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RÉKOZE Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. 2. em. 25.; cégjegyzékszáma: 20 06 038991; adószáma: 22347246-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Halom utca 30.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1031 Budapest, Vízimolnár utca 9. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020549/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAKÖ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8924 Alsónemesapáti,
Kossuth u. 7.; cégjegyzékszáma: 20 09 062994; adószáma:
11357973-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TAKÖ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020560/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Z-FOOD EXPRESS Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 94.; cégjegyzékszáma:
20 09 064657; adószáma: 12513231-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 01 09 906722.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-09-020066/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TERRAJOULE Geotermikus
Energiatermelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 26.; cégjegyzékszáma: 20 09 065437; adószáma:
12868483-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TERRAJOULE Geotermikus Energiatermelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020440/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CUPI-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 29.; cégjegyzékszáma: 20 09 065701;
adószáma: 12989771-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-09-020069/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HTV-ÉPKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (8999 Zalalövõ, Bartók B. u. 14.; cégjegyzékszáma: 20 09 067416; adószáma: 13787871-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HTV-ÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 01 09 906722.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020524/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNIVERSAL RIGHTS Oktatási, Kulturális, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8800 Nagykanizsa, Bartók Béla utca 5. D lház.
1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 20 09 067777; adószáma:
13966735-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179.
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A Cégközlöny 10. számában (2009. március 5.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-09-000433/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NETAX Vagyonvédelmi Kkt.
végelszámolás alatt (1133 Budapest, Visegrádi u. 91/E
2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 03 023772; adószáma:
20634005-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NETAX Vagyonvédelmi Kkt.
Nem bejegyzett székhelye(i):
9400 Sopron, Malom u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-008084/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Híradástechnikai Centrum
Mûszaki Kereskedés és Szerviz Betéti Társaság végelszámolás alatt (1039 Budapest, Czetz J. u. 76.; cégjegyzékszáma: 01 06 110583; adószáma: 28174804-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Hiradástechnikai Centrum Mûszaki Kereskedés és
Szerviz Betéti Társasaág
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-09-000133/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bajnok Serleg Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1061
Budapest, Andrássy út 31. III. em. 5.; cégjegyzékszáma:
01 06 216489; adószáma: 28384199-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bajnok Serleg Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Serleg Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-005839/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIKÁTÓ Fuvarozó, Szállítmányozó és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1144 Budapest, Füredi utca 5/D; cégjegyzékszáma: 01 06 411183; adószáma: 28557993-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VIKÁTÓ Fuvarozó, Szállítmányozó és Kereskedelmi
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Reggel u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398. Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-006202/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VENTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1161 Budapest, Szent Korona u. 47/A; cégjegyzékszáma:
01 06 411971; adószáma: 28555544-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VENTAKI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1048 Budapest, Székpatak u. 21. V. em. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-09-000862/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-09-000132/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEG Építészeti és Kereskedelmi
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1083 Budapest,
Illés u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 415494; adószáma:
28597913-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. emelet. Levelezési cím: 1581 Bp.,
Pf. 108.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÖM-FA Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1184
Budapest, Dolgozó utca 9/C 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 06 756247; adószáma: 20694456-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1113 Budapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2.

A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-08-002735/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) 2VClub Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1203
Budapest, Viola u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 724106;
adószáma: 20331018-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
2VClub Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-003421/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) THANH VINH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1195 Budapest, Csokonai
u. 12. 6. em. 21.; cégjegyzékszáma: 01 06 742779; adószáma: 21037384-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-005987/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NET-CÉGAJÁNLÓ Internetes,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1015
Budapest, Hattyú u. 4. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 759588; adószáma: 21817801-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002256/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) J. és K. 2004 Szolgáltató Betéti Társaság (1183 Budapest, Sallai út 77. A ép.; cégjegyzékszáma: 01 06 763135; adószáma: 21910997-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Goldmark Károly u. 16.
1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1/B II. ép. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-09-000442/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-003355/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tutto Security Vagyonvédelmi és
Munkaerõ Közvetítõ Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1162 Budapest, Diófa utca 138.; cégjegyzékszáma:
01 06 767489; adószáma: 22122218-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sterling Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1211 Budapest, Varrógépgyár
u. 8–10.; cégjegyzékszáma: 01 06 777553; adószáma:
20138231-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-008517/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FARDU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1133 Budapest, Vág u. 6. 2. lh.
I. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 776506; adószáma:
22355889-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-09-000113/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MED-CAR Kereskedelmi Kft. végelszámolás alatt (1194 Budapest, Hofherr A. u. 38–40.; cégjegyzékszáma: 01 09 165233; adószáma: 10754858-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-005116/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002077/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WORLD 5000 Építõipari Kivitelezõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (1145 Budapest, Amerikai
út 89. Alagsor 1/A; cégjegyzékszáma: 01 06 777023; adószáma: 21171453-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FLAMAND-Bútor Lakberendezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1116 Budapest, Zsurló u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 567799; adószáma: 12238192-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Fûszer u. 14
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.
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A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-007849/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURHOPE Nemzetközi Kereskedelmi és Kulturális Fejlesztési Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (1101 Budapest, Salgótarjáni út 49/C 2. em. 351.; cégjegyzékszáma: 01 09 663753;
adószáma: 12298581-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURHOPE Nemzetközi Kereskedelmi és Kulturális
Fejlesztési Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Üllõi út 39–43. VI. 53.
1077 Budapest, Király utca 67. 1. em. 4.
1077 Budapest, Király u. 67. 2. em. 11.
1087 Budapest, Kõbányai út 21. 1. em.
1181 Budapest, Szélmalom u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-007581/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÚZIÓ-MAX Szállítmányozási
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172
Budapest, Laskó u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 666995;
adószáma: 12335842-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
2760 Nagykáta, Lenkei u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-007725/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FEMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116 Budapest,
Fegyvernek út 2. VI/68.; cégjegyzékszáma: 01 09 668069;
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adószáma: 12345432-1-43) 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
4.Fpk.01-08-007038/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bend Or Kereskedelmi, Állattenyésztõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság f. a. (1084 Budapest, József u. 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 671903; adószáma: 12382208-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bend Or Kereskedelmi, Állattenyésztõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-004842/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SORINVEST Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1098 Budapest, Dési Huber u. 13. 4. lház.,
fióktelep: 4262. Nyíracsád, Kiscsonkás tanya; cégjegyzékszáma: 01 09 672361; adószáma: 12382686-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SORINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
SORINVEST Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Festetics u. 11.
1037 Budapest, Dereglye u. 5/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. emelet. Levelezési cím: 1581 Bp.,
Pf. 108.

2009/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000575/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATIKA 96 Építészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1237 Budapest, Vadõr utca 39.; cégjegyzékszáma:
01 09 674776; adószáma: 12388864-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Bimbó út 159/B 1. em.
1033 Budapest, Bogdáni út 12/B 1. em. 3.
Jogelõd(ök):
ATIKA 96 Épitészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LIKVID-B Csõdmenedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.,
1245 Bp., Pf. 974.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-006323/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-008095/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UNITE BROTHERS Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1107 Budapest, Szállás u. 44–46/2.; cégjegyzékszáma:
01 09 682941; adószáma: 11913827-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002447/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SPEEDY TRIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213
Budapest, Dinnyés u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 677965;
adószáma: 11813129-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Cserháti u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II. em. 3.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÁKOV-Pack 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1212 Budapest, Tiborc utca 5. B ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 683542; adószáma: 11924755-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
22.Fpk.01-07-004701/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-003929/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PARK-ING Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1053 Budapest, Váci u. 60. 2. em. 22.; cégjegyzékszáma:
01 09 681159; adószáma: 11880806-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPEDITÁSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1155
Budapest, Rákos út 98. 8. em. 51.; cégjegyzékszáma:
01 09 689362; adószáma: 12499751-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-002934/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FOM-TEX Ingatlanforgalmazó,
Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Szent László út 54.; cégjegyzékszáma: 01 09 696546; adószáma: 12647174-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006329/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ramco Keresedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1182 Budapest, Kevermes u. 28.; cégjegyzékszáma: 01 09 704101; adószáma: 11849689-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Almássy u. 6.
2800 Tatabánya, Esztergomi út 7. 1. em. 6.
2800 Tatabánya, Komáromi út 16.
1182 Budapest, Kevernes út 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.
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12812949-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-004245/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HUNGAROMAXIMA Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Budapest, Bártfai u. 44.; cégjegyzékszáma: 01 09 719443; adószáma: 13115348-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-002524/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MABUFO Szálloda- és Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1121
Budapest, Rácz Aladár utca 162. 3. ép. II. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 719945; adószáma: 13124920-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000424/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-004288/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Internet Press Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest, Kamaraerdei
út 12–14.; cégjegyzékszáma: 01 09 704650; adószáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 11. napján jogerõre
e me l k e d e t t v é g z é s é v e l a ( z ) TRANSEURO
COMPUTER Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Üteg u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 722406; adószáma: 13178620-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Csömöri út 213.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.
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dett végzésével a(z) UnionComp Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1152 Budapest, Nyírpalota u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 729794;
adószáma: 12993664-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005441/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GYÁM-KÕ Épületdíszítõ, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165 Budapest,
Nyílhegy u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 725019; adószáma: 13235233-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003433/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAZILU Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság f. a. (1087
Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.; cégjegyzékszáma:
01 09 729105; adószáma: 12372357-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SUGÁR SEC Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
MAZILU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2083 Solymár, Nap utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-000414/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADALDO Telefonkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
f. a. (1022 Budapest, Barlang u. 22.; cégjegyzékszáma:
01 09 733059; adószáma: 13395399-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ADALDO Mobilkommunikációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-008093/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) elephantconsulting Hungária
Szovtvertanácsadó Kft. végelszámolás alatt (1119 Budapest, Lecke u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 733156; adószáma: 13397645-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
elephantconsulting Hungária Szoftvertanácsadó Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-007847/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-006114/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 29. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) Magna Inv-Estate Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1102 Budapest, Szent László tér 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 867109; adószáma: 13669421-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Magna Inv-Estate Ingatlanforgalmazó és -hasznosító
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Török Flóris u. 51.
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 4.
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
15.Fpk.01-08-006098/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZAX ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Balázs Béla u. 28/B I. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 867408; adószáma: 13675646-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Bp., Pf. 46., 1137 Budapest,
Szent István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-006664/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LA-TI-ÕR Biztonsági és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213 Budapest,
Vadgalamb út 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 873381; adószáma: 13790914-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
LA-TI 2006 Biztonsági és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
3626 Hangony, Ady E. utca 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002286/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AMUR 2006 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság f. a.
(1045 Budapest, Pozsonyi út 6. A ép. I. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 875509; adószáma: 13680011-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2626 Nagymaros, Váci út 149.
2360 Gyál, Rákóczi u. 77.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000503/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EDISPOSE Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Üteg u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 906556; adószáma: 13463256-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PIRÓK és Társa Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
EDISPOSE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5083 Kengyel, Szabadság u. 19.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1139 Budapest, Üteg u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-006731/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUSINESS-M Szaktanácsadó és
Szolgáltató Részvénytársaság végelszámolás alatt (1083
Budapest, Bérkocsis u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 10 042966;
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adószáma: 12090170-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BUSINESS-M Szaktanácsadó és Szolgáltató Részvénytársaság
Jogelõd(ök):
BUSINESS-M Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-006285/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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zékszáma: 02 06 071139; adószáma: 21498909-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Németh László utca 30. 4. em. 14.
7633 Pécs, Építõk utca 19. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000289/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) E. M. B. Elsõ Magyar Beruházási
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1105 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 53–55. 4. em.; cégjegyzékszáma: 01 10 045448; adószáma: 13743400-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENEFORMATUS Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (7632 Pécs, Nagy Ferenc tér 9–10. II. em. 37.; cégjegyzékszáma: 02 06 072700;
adószáma: 22204594-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
7632 Pécs, Darvas J. utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000737/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000780/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PANOFRU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7627 Pécs, Selmecz út 1.; cégjegyzékszáma: 02 06 071052; adószáma: 21474086-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ládi Bau Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7757 Babarc, Haladás
utca 30.; cégjegyzékszáma: 02 06 073384; adószáma:
22365682-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000570/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TetraWeb Solutions Szolgáltató Betéti Társaság (7633 Pécs, Építõk útja 19. A ép.; cégjegy-

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000789/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csoki-Roki Kereskedelmi Betéti
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Társaság (7968 Felsõszentmárton, Tábor utca 13.; cégjegyzékszáma: 02 06 073659; adószáma: 22544072-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000750/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GLANC-FRÍZ Építõipari, Tervezõ
és Kivitelezési Korlátolt Felelõsségû Társaság (7700
Mohács, Zrínyi u. 30.; cégjegyzékszáma: 02 09 064388;
adószáma: 11369792-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7753 Szajk, Kossuth u. 104.
7700 Mohács, Káposztáskert utca 17.
7759 Lánycsók, Dózsa György utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000859/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÉL-MANKÓ Egészségügyi Kiskereskedelmi-nagykereskedelmi Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs, Nagy Lajos király
u. 10/A; cégjegyzékszáma: 02 09 064648; adószáma:
11542382-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
7622 Pécs, Jókai M. u. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)
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A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000682/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PALLÉR-HÁZ Tervezõ, Kivitelezõ,
Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7634 Pécs, Darázs-dûlõ 50.; cégjegyzékszáma: 02 09 066736; adószáma: 11934558-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7634 Pécs, Pollack M. u. 4/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000564/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÁLTOS-TRADE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7630 Pécs, Nagyhidi
út 16.; cégjegyzékszáma: 02 09 067471; adószáma:
12631021-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nagy Imre út 122.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000692/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DUE-Invest Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs, Surányi utca 12/A; cégjegyzékszáma: 02 09 068877; adószáma: 13096636-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DUE-Invest Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
DUE-Invest Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Õszirózsa u. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000765/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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Betéti Társaság (6413 Kunfehértó, Petõfi utca 86.; cégjegyzékszáma: 03 06 112658; adószáma: 21837414-2-03)
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: 01 09
738760.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JÓBARÁTOK 25 Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7643 Pécs, Magyarürögi út 70.; cégjegyzékszáma:
02 09 071769; adószáma: 13442422-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7451 Kaposvár, Rezeda utca 23.
7400 Kaposvár, Búzavirág utca 33. 4. em. 1.
7400 Kaposvár, Petõfi Sándor tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIZSE-SPED Teherfuvarozó Betéti
Társaság (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 172.; cégjegyzékszáma: 03 06 113560; adószáma: 22152545-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-001014/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-09-000035/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HOD-TETÕ ’2003 Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (6527 Nagybaracska, Kassai utca 17.; cégjegyzékszáma: 03 06 112523;
adószáma: 21803011-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Árok utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ATTA-CAR Autókereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Vacsi
hegy 101.; cégjegyzékszáma: 03 06 113906; adószáma:
22232874-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000915/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JAJFA Kereskedelmi és Szolgáltató

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000820/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000875/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rózs-A-Nett Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6449 Mélykút, Madách
utca 4.; cégjegyzékszáma: 03 06 113982; adószáma:
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20994024-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2627 Zebegény, Ady Endre utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000934/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FRENO Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Szent István
krt. 23.; cégjegyzékszáma: 03 09 101669; adószáma:
11023098-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Batthyány u. 15. VI. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000830/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPC-BAU Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös, József
A. u. 89.; cégjegyzékszáma: 03 09 113067; adószáma:
12583715-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Fényes udvar 2. fszt.
4034 Debrecen, Lakatos u. 4.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Dohány utca 4. 4. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-001013/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÍRÖS TURUL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (6000 Kecskemét, Tömörkény u. 7. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 113089; adószáma: 13623876-2-03)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HÍRÖS TURUL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Ferenczy Ida utca 3. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000390/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOVAKÖVI Kereskedelmi,
Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Székely M. utca 58.; cégjegyzékszáma: 04 06 004813;
adószáma: 20873004-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉGFELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. 5. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000382/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KARDHAL Számítás- és Irodatechnikai Betéti Társaság (5650 Mezõberény, Liget
u. 1/A III. em. 38.; cégjegyzékszáma: 04 06 007063; adószáma: 21379589-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000410/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gabor és Társai Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Leiningen u. 15.; cégjegyzékszáma: 04 06 008343;
adószáma: 22282178-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Rt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszáma: 01 10 042004.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000372/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FERTI PLUSZ Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula,
Temesvári út 238.; cégjegyzékszáma: 04 09 005164; adószáma: 12599947-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000294/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000416/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Körösfrucht Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5667 Magyarbánhegyes, Kossuth utca 87.; cégjegyzékszáma:
04 09 003141; adószáma: 11052379-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MYX-WAY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba VIII. kerület, Madarász utca 15.; cégjegyzékszáma: 04 09 007930; adószáma: 13142627-2-04) 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
5.Fpk.04-08-000333/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000417/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WELT PAPIER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 5.; cégjegyzékszáma: 04 09 004506;
adószáma: 11779919-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOGITA-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5502 Gyomaendrõd, Baross u. 31/1.; cégjegyzékszáma:
04 09 008127; adószáma: 14302910-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-09-000014/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) H-B Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (3525 Miskolc,
Bruckner Gy. u. 30.; cégjegyzékszáma: 05 06 002224;
adószáma: 21246757-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H-B Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u. 30. II/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000676/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUTO-BRICK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3527 Miskolc, Zsigmondi
út 2. 5. em. 508/B em.; cégjegyzékszáma: 05 06 003317;
adószáma: 21257575-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3836 Baktakék, Rákóczi u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000768/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 21. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) EURO-PLUSZ Bt. végelszámolás alatt (3531 Miskolc, Vasgyár u. 17.; cégjegyzékszáma: 05 06 005744; adószáma: 21303803-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURO-PLUSZ Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-08-000908/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Sólyomkõ Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (3892 Hejce, Fõ
utca 24.; cégjegyzékszáma: 05 06 007828; adószáma:
21325913-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IKARUSZ-TRANS Személyszállitó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Sólyomkõ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Vájár u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-09-000015/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DORAVIZÉP Épitõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(3400 Mezõkövesd, Kelemen u. 18.; cégjegyzékszáma:
05 06 009683; adószáma: 20288185-1-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DORAVIZÉP Épitõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000725/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) CARIOTTA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3600 Ózd, Árpád vezér út 8/A; cégjegyzékszáma: 05 06 015773; adószáma: 22183419-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Kontyfa u. 4. 10. em. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000505/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZS. T.-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 016597; adószáma: 20895138-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 4. 3. em. 15.
8200 Veszprém, Virág Benedek u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000580/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) REGENT TRADE Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3519
Miskolc, Garas utca 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 002187;
adószáma: 11063647-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TREFF Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
TREFF Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
3942 Sárazsadány, Dózsa Gy. u. 4.
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.05-08-000245/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KALMEX-Trans Fuvarozó, Építõ,
Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3425 Sály, Kossuth u. 15.; cégjegyzékszáma:
05 09 008038; adószáma: 11952080-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000767/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FÁKLYA Szolgáltató Mérnöki Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (3794 Boldva, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszáma: 05 09 012300; adószáma: 10558717-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FÁKLYA Szolgáltató Mérnöki Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
FÁKLYA SZMI Szolgáltató Mérnöki Iroda Korlátolt
Felelõsségû Társaság
FÁKLYA Szolgáltató Mérnöki Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Kiskanda u. 2.
1182 Budapest, Zenta u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000242/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-09-000027/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Centrum Magazin Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3526
Miskolc, Szentpéteri kapu 80.; cégjegyzékszáma:
05 09 014196; adószáma: 13851703-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HÍR-ÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5008 Szolnok, Tersánszky Józsi Jenõ u. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MO-BI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (6723 Szeged, Kereszttöltés u. 17. I. em. 3.; cégjegyzékszáma: 06 06 015501;
adószáma: 21311563-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MO-BI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Vasvár u. 27. V/4.
3600 Ózd, Bolyki fõút 95. III/2.
3600 Ózd, Bolyki fõút 95. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000669/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSÉZA 2000 Szállítási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(6757 Szeged-Gyálarét, Miklós u. 27.; cégjegyzékszáma:
06 06 005376; adószáma: 21718771-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZEGEDI HÁZ-MESTER Ingatlankezelõ, Karbantartó
és Szolgáltató Betéti Társaság
CSÉZA 2000 Szállítási Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CSÉZA 2000 Szállítási Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Tabán u. 5. III. em. 10.
6720 Szeged, Kálvin tér 2. II. 1.
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.06-08-000474/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÖKO PLUSZ Mérnöki Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6723 Szeged, Pille utca 28.; cégjegyzékszáma: 06 09 002225; adószáma: 11084550-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WIGWAM 93 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ÖKO PLUSZ Mérnöki Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6762 Sándorfalva, Tolbuhin u. 34/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
6723 Szeged, Pille u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szent-Györgyi
A. u. 45/A)
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A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000421/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KBN-BAU Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6750
Algyõ, levelezési cím: 6750 Algyõ, Pf. 2, ipartelep
01748/30. hrsz.; cégjegyzékszáma: 06 09 009462; adószáma: 13350848-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Baktói sor 93.
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.06-08-000748/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEAD CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(6724 Szeged, Damjanich u. 14. A lház. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 06 09 011296; adószáma: 13954806-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HEAD CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.
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Elõzõ elnevezése(i):
MEZÕ V. T. Növény-Takarmánytermelõ és Forgalmazó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000785/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TA-TO 2001 Építõipari, Faipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2451 Ercsi, Vörösmarty utca 18.; cégjegyzékszáma: 07 06 010776; adószáma: 21114672-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A. I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000581/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KRISZ ÉS TÁRSA Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2465 Ráckeresztúr,
Csokonai utca 21.; cégjegyzékszáma: 07 06 012560; adószáma: 21867253-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000784/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEZÕ V. T. Növény-Takarmánytermelõ és Forgalmazó Betéti Társaság végelszámolás
alatt (2481 Velence, Halastófolyás u. 9/B; cégjegyzékszáma: 07 06 004114; adószáma: 22054179-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000605/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HAJVÁR Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2433 Sárosd, Széchenyi
út 7.; cégjegyzékszáma: 07 06 012787; adószáma:
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21927687-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.
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Kereskedelmi Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Deák Ferenc utca 1.; cégjegyzékszáma: 07 06 013182;
adószáma: 21849745-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6080 Szabadszállás, Kálvin tér 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000527/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLÓRIÁN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2431 Perkáta, József Attila
u. 31.; cégjegyzékszáma: 07 06 013104; adószáma:
22099266-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000497/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) AUREUS-PISCES Biztosítási Szolgáltató Betéti Társaság (8089 Vértesacsa, Fõ utca 74/B; cégjegyzékszáma: 07 06 013167; adószáma: 22113382-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TÜCSI’05 Biztosítási Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000338/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Laja Termelõ, Szolgáltató és

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000553/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JUNGA-SOFT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Királysor 49–51.; cégjegyzékszáma: 07 06 013250; adószáma: 22135571-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000402/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) THEMPERAL Épületgépészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (2456 Besnyõ,
Árpád utca 7.; cégjegyzékszáma: 07 06 014380; adószáma: 28218485-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Komócsi u. 27. fszt. 5.
1013 Budapest, Krisztina krt. 24. fszt. 1.
1013 Budapest, Krisztina krt. 24. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000592/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MESTER Építõipari Fõvállalkozó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8056 Bakonycsernye 0313/12.; cégjegyzékszáma: 07 09 000422;
adószáma: 10341243-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Pityer u. 43.
8000 Székesfehérvár, Pityer u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000464/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A Mi Generációnk Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2457 Adony, Kölcsey utca 8.; cégjegyzékszáma:
07 09 011775; adószáma: 13627337-2-07) 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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000566/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALBA GROUP 3 Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Becskereki utca 25.; cégjegyzékszáma: 07 09 011250;
adószáma: 13496892-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Rosz Bau Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Szekfû Gyula utca 3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4545 Gyulaháza, Sallai Imre utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. 4/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000450/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRANSFERR-DUÓ Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Arany János utca 36.; cégjegyzékszáma: 07 09 011613; adószáma: 13585459-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000525/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VAJPAT Építõ- és Szerelõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 6.; cégjegyzékszáma: 07 09 013064; adószáma:
13950527-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2426 Baracs, 2551. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000673/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) BGW COLOR Kereskedelmi Betéti
Társaság (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 55.; cégjegyzékszáma: 08 06 003045; adószáma: 22453310-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
B. G. W. COLOR Kereskedelmi Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 88.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000342/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARANYKÖRTE Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (9025 Gyõr, Bálint M. u. 72.; cégjegyzékszáma: 08 06 006137; adószáma: 22488965-1-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III/3., cégjegyzékszáma: 01 09 895051.
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Elõzõ elnevezése(i):
JOLLY JOKER 2000 Szépségápoló Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Kodály Zoltán utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000762/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Clarissa 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9073 Bõny, Szõlõhegy,
1718. hrsz.; cégjegyzékszáma: 08 06 010138; adószáma:
21090013-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., cégjegyzékszáma: 01 09 680225.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000774/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VA-R-UM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9026 Gyõr, Dózsa Gy. rkp. 49.; cégjegyzékszáma: 08 06 007319; adószáma: 22501918-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., 1535 Budapest, Pf. 933, cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000612/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JOLLY B. Szépségápoló Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9027 Gyõr, Kiskuti Kemping Motel, Kiskút liget 1.; cégjegyzékszáma:
08 06 009123; adószáma: 20710608-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000484/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOM-PEPE Vendéglátó Betéti
Társaság (9022 Gyõr, Batthyány tér 26. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 08 06 010964; adószáma: 21471588-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000613/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) J-RECORDS Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9024 Gyõr,
Kovács Margit utca 11. III. em. 7.; cégjegyzékszáma:
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08 06 012221; adószáma: 21986941-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
J & K TWINS Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000679/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
08 09 003261; adószáma: 11126139-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BENET Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, IV. László király u. 59.
9400 Sopron, Ágfalvi u. 29–31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000696/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SIK-R-M LUX Általános Ingatlankezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9407 Sopron, Pesti Barnabás u. 8.; cégjegyzékszáma:
08 09 011406; adószáma: 13084532-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Templom utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., cégjegyzékszáma: 01 09 680225.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000598/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAHÁZ-TETÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9081 Gyõrújbarát, Veres P. u. 150.; cégjegyzékszáma: 08 09 011905;
adószáma: 13207939-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000766/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Grave-job Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9171 Gyõrújfalu,
Kossuth Lajos utca 10.; cégjegyzékszáma: 08 09 014772;
adószáma: 13916668-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ERFOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON-FELSZÁMOLÓ Tanácsadói, Felszámolói és Kereskedelmi Kft., 1051 Budapest, Harmincad u. 3. II/7., cégjegyzékszáma: 01 09 063050.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-001013/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BIOFARM-DEBRECEN Beszerzõ,
Értékesítõ, Feldolgozó, Termeltetõ Szövetkezet (4032
Debrecen, Akadémia utca 147.; cégjegyzékszáma:
09 02 000477; adószáma: 11843078-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség
címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-001032/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PIVO Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4002 Debrecen, Biczó István-kert 73.; cégjegyzékszáma: 09 06 000942; adószáma:
22823971-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KERIPSZ Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Dózsa György u. 12. IV/17.
4002 Debrecen, Biczó István-kert 50225.
4002 Debrecen, Petúnia u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-001035/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZÁZMESTER Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4090 Polgár, Gorkij fasor 75.; cégjegyzékszáma: 09 06 005330; adószáma:
22872645-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Zólyom u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-001048/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BULCSU & JENEI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4121 Szentpéterszeg,
Lenin utca 5.; cégjegyzékszáma: 09 06 005742; adószáma:
22876735-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
B és Sáfián Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4100 Berettyóújfalu, Tardi szik 1.
4164 Bakonszeg, Kossuth út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A. l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség
címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-001059/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IM-RO 2003. Ügynöki Betéti Társaság (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 72/B; cégjegyzékszáma: 09 06 012374; adószáma: 21581704-3-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-09-000063/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WAGON XP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Fazekas M. utca 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 013105; adószáma: 21917932-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WAGON XP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000694/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TZS-Trend 2004. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék
u. 64. 10. em. 81.; cégjegyzékszáma: 09 06 013188; adószáma: 21933857-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding
Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

adószáma: 11899615-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Batthyány utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000930/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000912/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÁZIS ÉP-KER Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4030 Debrecen, Basahalom
utca 44.; cégjegyzékszáma: 09 06 014255; adószáma:
22257853-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Kft.,
3529 Miskolc, Görgey A. u. 12. I/2., cégjegyzékszáma:
05 09 000655.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÚRÁS MESTER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi út 40.; cégjegyzékszáma: 09 09 011755;
adószáma: 13537968-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BEPA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen Balmazújvárosi út 10, vállalkozói park
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000901/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LILA ORGONA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István út 137.; cégjegyzékszáma: 09 06 014265; adószáma: 22259958-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000985/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALBTEX 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Angyalföld tér 10.; cégjegyzékszáma: 09 09 006855;

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000906/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HYDRATHERM Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4133
Konyár, Sziget u. 15.; cégjegyzékszáma: 09 09 011878;
adószáma: 13566328-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
HYDRATHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-001040/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-09-000059/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KISS ÉS KISS 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220
Hajdúböszörmény, Baltazár D. utca 74.; cégjegyzékszáma: 09 09 011915; adószáma: 13575986-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FLASH TRADER Ruházati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Szotyori utca 23.; cégjegyzékszáma: 09 09 012620;
adószáma: 13740751-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-001064/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000920/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAJGA-TRUCK Kereskedelmi
és Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220
Hajdúböszörmény, Kórház tér 2.; cégjegyzékszáma:
09 09 012423; adószáma: 13695888-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÕNIX-INTERTRANS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Derék utca 107. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 013054; adószáma: 13853145-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-09-000019/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-001055/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REINER Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Széchenyi utca 81.; cégjegyzékszáma:
09 09 012517; adószáma: 13716389-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
Reiner Tibor Vendéglátóipari Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÖRÖS-BEREK Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4116 Berekböszörmény, Árpád u. 107.; cégjegyzékszáma:
09 09 013369; adószáma: 13471473-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Kiskõrösi út 1/C 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000870/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hajdú-Geotechnika Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen, Mohács utca 21.; cégjegyzékszáma: 09 09 013392; adószáma: 13935421-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000523/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOLA ÉS BOLA 2001 Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 27.; cégjegyzékszáma: 10 06 020873;
adószáma: 23239393-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M. F. S. CRISTAL Szolgáltató Betéti Társaság
BOLA ÉS BOLA 2001 Vendéglátóipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Mezõ Ferencz Sas CRISTAL Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3346 Bélapátfalva, Petõfi út l.
3346 Bélapátfalva, Petõfi utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000581/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOTOS & J. Ipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3246 Mátraderecske,
Árpád út 96.; cégjegyzékszáma: 10 06 024215; adószáma:
20898179-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
GYÉMÁNTKRISTÁLY Ipari és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3240 Parád, Ifjúság út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1–3. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-09-000039/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GANZ ÖNTÖDE Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Ostorosi út 13.; cégjegyzékszáma: 10 09 022043; adószáma: 10719895-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRADE-ENG Kereskedelmi, Mûszaki, Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
TRADE-ENG Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Kistarján u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-09-000005/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROCONT Rák és AIDS Kutató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 023273; adószáma: 11179113-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Fazakas és Társai Kutató, Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Petõfi út 56.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000189/27. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000493/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEKPETROL Üzemanyagkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3261 Abasár,
Fõ út 179.; cégjegyzékszáma: 10 09 024097; adószáma:
12390669-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1097 Budapest, Táblás u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÕ-FORRÁS 2003 Épületgépészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (3262 Markaz, Petõfi
út 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 025745; adószáma:
13166708-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HÕ-FORRÁS 2003 Épületgépészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000322/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁTRA 2002 Kereskedelmi,
Édesipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös, Esze T. u. 23.; cégjegyzékszáma:
10 09 025081; adószáma: 12878523-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000561/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RÜGY 06 Mezõgazdasági Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Deák F. utca 62. B ép. I. em. 6.; cégjegyzékszáma: 10 09 027146; adószáma: 13792277-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Vincellériskola út 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma:
05 09 000655.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000496/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZI & SZI HÁROM Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3350 Kál, Lehel vezér u. 32.; cégjegyzékszáma:
10 09 025733; adószáma: 13161064-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000550/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MATICSKA PÉK Korlátolt Felelõsségû Társaság (3245 Recsk, Kõbányai út 1.; cégjegy-
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zékszáma: 10 09 028296; adószáma: 14299612-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1. I.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070872/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000442/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLUESILVER Szõrmeipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3013 Ecséd, külterület, Csala-tanya 0727. hrsz.; cégjegyzékszáma: 10 09 028431; adószáma: 10528961-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Vizimolnár köz 1.
2151 Fót, Bem u. 35.
2134 Szõd, Csörögi út 3.
2151 Fót, Bem József utca 35.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2151 Fót, Bem József utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-09-000027/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MURUS Fõvállalkozó és Generálkivitelezõ, Építõipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (3360 Heves, Petõfi Sándor utca 1.; cégjegyzékszáma: 10 10 020253; adószáma: 13100784-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bob-Top Épitõipari Részvénytársaság
MURUS Fõvállalalkozó és Generálkivitelezõ, Építõipari Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
1118 Budapest, Budaörsi út 64.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KRISKÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2855 Bokod, Radnóti út 4.; cégjegyzékszáma: 11 06 005943; adószáma: 20221593-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2855 Bokod, Fõ út 54/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070923/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S-KORTECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 005714;
adószáma: 11473149-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KORTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Cementgyári u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070942/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÜSI-HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2911 Mocsa,
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Gyõri út 51.; cégjegyzékszáma: 11 09 008135; adószáma:
12634309-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
2890 Tata, Új Piac tér hrsz. 1880/15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest II., Hárshegyi u. 5–7. B ép. II/21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.
(A helyi kirendeltség címe: 6701 Szeged, Pf. 1159)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070914/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kõmûves Kelemen Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Báthory út 6/2.; cégjegyzékszáma: 11 09 009428;
adószáma: 13074935-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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(2800 Tatabánya, Elõd vezér út 17. A ép. 1. em.; cégjegyzékszáma: 11 09 010539; adószáma: 13410825-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-09-070007/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOKASARA AQUARIUS Megszûnõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011257;
adószáma: 13622545-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CENTER WORK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Csever út 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070958/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERL-SPED Szállítmányozó és Fuvarszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2851 Környe, Beloiannisz út 110.; cégjegyzékszáma: 11 09 010111;
adószáma: 13287807-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-09-070016/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TERMÉSZET-ÉPÍTÕ Földmunkavégzõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070532/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÖPLU Gondban Lévõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011282; adószáma:
13632087-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FÖLDÚT PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Szõlõdomb u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOLVENT
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 25. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 895051.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070939/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Free Cast Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Szögyényi utca 4.; cégjegyzékszáma: 11 09 011872; adószáma: 13439781-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Nagymezõ u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest V., Balassi Bálint u. 9–11.
IV/2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070961/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gold Gast Vendéglátó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2941 Ács,
Árpád utca 30.; cégjegyzékszáma: 11 09 011966; adószáma: 13821115-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-09-070064/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOKASARA ÁPRILIS Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013513; adószáma: 13119160-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZVETLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8066 Pusztavám, Tulipán út 1. A ép.
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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.11-09-070035/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PIAC-KONFORM Fõvállalkozó
Beruházásszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Komáromi út 21. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 014899; adószáma: 10921467-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Újpalotai út 12.
1162 Budapest, Baross u. 301.
1162 Budapest, Baross u. 285.
1138 Budapest, Újpalotai út 10.
Fióktelepe(i):
1044 Budapest, Megyeri út 51.
1135 Budapest, Petneházy utca 55.
1135 Budapest, Béke út 9.
Jogelõd(ök):
ENGEL-BAU Ingatlanfejlesztési Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000246/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÖPÁR VASSZER Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (3104 Salgótarján, Hársfa
út 5. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 12 06 005382; adószáma:
22382618-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1137 Budapest, Szent István krt. 4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 568162.
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A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-09-000014/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁTRA-RÓZSA Ökoélelmiszer
Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (3145 Mátraterenye, Mikszáth
út 49.; cégjegyzékszáma: 12 09 003513; adószáma:
12502516-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MÁTRA-RÓZSA Ökoélelmiszer Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000284/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Varga és Varga Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3060 Pásztó, Kövicses utca 7.; cégjegyzékszáma:
12 09 004511; adószáma: 13363668-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3060 Pásztó, Fõ út 86.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000282/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NYESZO-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3132 Nógrádmegyer, Zrínyi u. 2.; cégjegyzékszáma:
12 09 004739; adószáma: 13552318-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000235/27. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGRILAND Mezõgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3183 Karancskeszi, Fõ u. 41.; cégjegyzékszáma:
12 09 005132; adószáma: 10892471-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Feliers P Agro-business Termelõ és Kereskedõ Nemzetközi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Feliers Agro-Business Termelõ és Kereskedõ Nemzetközi Korlátolt Felelõsségû Társaság
AGRILAND Mezõgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Margit krt. 48.
2174 Verseg-Fenyõharaszt, sertéstelep 0126/8.
3183 Karancskeszi, Fõ u. 41.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2174 Verseg-Fenyõharaszt, 0128. hrsz.
2174 Verseg-Fenyõharaszt, 0126/8. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-09-000011/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) START-ERDÕ-ÉPBAU Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (3100 Salgótarján, Katona József út 9.; cégjegyzékszáma: 12 09 005291; adószáma: 11529996-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KRISTÁLY Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
START-ERDÕ-ÉPBAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
8229 Palóznak, Balatoni út 3.
1157 Budapest, Legénybíró u. 7. 9. em. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-002259/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001833/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÁMOSCHER és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság v. a. (2151
Fót, Lehel u. 18.; cégjegyzékszáma: 13 06 031789; adószáma: 28676258-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002469/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GREENVISION ART STÚDIÓ
Szolgáltató Betéti Társaság (2000 Szentendre, Középhegy utca 2.; cégjegyzékszáma: 13 06 036411; adószáma:
20642851-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001944/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B-Contact Szolgáltató Betéti Társaság (2234 Maglód, Kossuth Lajos utca 39.; cégjegyzékszáma: 13 06 046711; adószáma: 21503797-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mona Építõipari és Kivitelezõ Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Hargita u. 8.; cégjegyzékszáma: 13 06 053929; adószáma: 22145044-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001670/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KO-LA BÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2141 Csömör, Levendula utca
102/70.; cégjegyzékszáma: 13 06 054533; adószáma:
21783748-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001892/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GAZ Impex Magyarországi
Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2040 Budaörs, Sport u. 6.; cégjegyzékszáma:
13 09 076591; adószáma: 10947784-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.
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A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001711/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002652/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GALLÉ ÉS TÁRSA Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030
Érd, Fügefa u. 81.; cégjegyzékszáma: 13 09 086880; adószáma: 12578209-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUPUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Nefelejcs utca 3/A; cégjegyzékszáma: 13 09 109009;
adószáma: 13775722-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1132 Budapest, Váci út 46/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-002063/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) EUROStaff Service Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112 Veresegyház, Harmat utca 47.; cégjegyzékszáma: 13 09 106722;
adószáma: 13661832-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000610/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NOVOKA Szolgáltató, Kereskedelmi és Ipari Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár,
Ballakuti utca 36.; cégjegyzékszáma: 14 06 303107; adószáma: 25254440-1-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Pécsi u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló 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 Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000561/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Drevona Hungaria Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A; cégjegyzékszáma: 13 09 108316; adószáma:
13737728-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000630/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOLVENTE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (8600 Siófok, Tanácsház
utca 22. 4. lház. IX/30.; cégjegyzékszáma: 14 06 306911;
adószáma: 21816343-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VARTIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7431 Juta, Széchenyi utca 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000583/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PHOENIX Siófok Rendezvényszervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(8600 Siófok, Tinódi Lantos Sebestyén tér 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 306989; adószáma: 21845923-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000544/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VI-IN BAU Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (8651 Balatonszabadi,
Széchenyi utca 11.; cégjegyzékszáma: 14 06 308196; adószáma: 22524940-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 8.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000585/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZRAK Õrzõ-Védõ Betéti Társaság
(8637 Balatonöszöd, József A. utca 6/B; cégjegyzékszáma: 14 06 308210; adószáma: 20736059-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
HUJBER Õrzõ-Védõ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
HUJBER Õrzõ-Védõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8422 Bakonynána, Hidegkúti u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló 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.14-08-000343/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HUNTER Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Jókai u. 41.; cégjegyzékszáma: 14 09 302088; adószáma: 11238474-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Toldi u. 7.
Jogelõd(ök):
HUNTER Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000439/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SUPRACOM Tervezõ, Kivitelezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600 Siófok, Sió út 74.; cégjegyzékszáma: 14 09 303954; adószáma: 11910381-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CROSSCOM Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MEGACOM Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 1.
8600 Siófok, Budai Nagy Antal utca 1–3. 2. em. 9.
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 212.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló 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.14-08-000608/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Biadom Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Széchenyi tér 6.; cégjegyzékszáma: 14 09 304774; adószáma: 12736085-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000509/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZSALANOVA Autójavító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (7400 Kaposvár, Füredi u. 152/C II/12.; cégjegyzékszáma: 14 09 305442; adószáma: 13053716-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZSALANOVA Autójavító Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000533/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAXUM-TEX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (7400 Kaposvár, Cseri út 11.; cégjegyzékszáma:
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14 09 306259; adószáma: 13253552-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SAXUM-TEX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Üteg u. 31. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000421/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Grand Continentál Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8700 Marcali, Kaposvári u. 66.; cégjegyzékszáma: 14 09 307013;
adószáma: 11927909-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Zrínyi utca 14.
1171 Budapest, Peregi u. 50.
1172 Budapest, Almásháza u. 28/A
Jogelõd(ök):
Grand Continentál Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000015/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VERA és FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4362 Nyírgelse, József Attila
utca 33.; cégjegyzékszáma: 15 06 080820; adószáma:
25639548-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FÖLDESI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság.
Elõzõ székhelye(i):
4362 Nyírgelse, Zrínyi I. u. 18.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001489/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIKI Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4450 Tiszalök, Móricz
Zs. u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 086618; adószáma:
20262631-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000098/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NASZTOJASAJA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4624
Tiszabezdéd, Sport út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087736;
adószáma: 20761257-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NASZTOJASAJA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000012/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Alfiya-Bagau Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Tásaság végelszámolás alatt (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089527;
adószáma: 21185133-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Alfiya-Bagau Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-002054/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SAMOJLOV AND CO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 089909;
adószáma: 21394520-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000010/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VERA-KONSTANTA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság Végelszámolás alatt (4600
Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089930;
adószáma: 21398036-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VERA-KONSTANTA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10
041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000117/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSINCSIZ-NETWORK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma:
15 06 090302; adószáma: 21449723-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSINCSIZ-NETWORK Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CSINCSIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000096/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZAM and CO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600
Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091138;
adószáma: 21539855-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZAM and CO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000097/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANIRAM-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4400

2009/10. szám

Nyíregyháza, Törzs u. 88. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma:
15 06 091333; adószáma: 21568394-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ANIRAM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000092/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PECOS-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4482
Kótaj, Hunyadi u. 77.; cégjegyzékszáma: 15 06 091339;
adószáma: 21568480-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PECOS-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000099/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LANTA NETWORK-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (4625 Záhony, Ady E. u. 14/A; cégjegyzékszáma:
15 06 091464; adószáma: 21574564-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LANTA NETWORK-21 Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000094/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LEOLIN-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(4400 Nyíregyháza, Leffler S. út 37/B; cégjegyzékszáma:
15 06 091846; adószáma: 21803822-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LEOLIN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
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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, cégjegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000009/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZLANGLER-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Szegfû u. 20. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092530;
adószáma: 21909911-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000041/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MYSTIC TRAVELLER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Árpád u. 46. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 091942;
adószáma: 21811771-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001828/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERSSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám
körút 6. 2. em. 218.; cégjegyzékszáma: 15 06 093184; adószáma: 22105574-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4464 Tiszaeszlár, Hajnal u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000030/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAZNA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szegfû
u. 20. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 092390; adószáma: 21886229-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-09-000055/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OGEDEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre u. 21.; cég-
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jegyzékszáma: 15 06 093309; adószáma: 22129459-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000093/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIDIA-VES Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4495 Döge,
Szõlõskert út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093364; adószáma: 22135643-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LIDIA-VES Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001487/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M & M UNIVERSAL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor,
József A. u. 46.; cégjegyzékszáma: 15 06 093405; adószáma: 22141961-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001948/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ISTVÁN KRISZTIÁN ÉS
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TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4400 Nyíregyháza, Görgey A. u. 14.; cégjegyzékszáma:
15 06 093593; adószáma: 22184025-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001082/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ORENAS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4372 Nyírbéltek, Táncsics
M. u. 35.; cégjegyzékszáma: 15 06 093722; adószáma:
22218236-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001868/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S&M CONSULTING Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Vay Á. krt. 23. 4. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 093783;
adószáma: 22237271-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001425/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) VÉEL CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fenyõ
utca 35.; cégjegyzékszáma: 15 06 094436; adószáma:
22055259-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VÉEL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2428 Kisapostag, Ságvári u. 40.
1095 Budapest, Soroksári út 46. II. em. 24/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001091/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALEX-CSILLAG 2006 Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (4233 Balkány, Abapuszta 75.; cégjegyzékszáma: 15 06 094516; adószáma:
22307491-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2451 Ercsi, Egressy utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-09-000089/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁRCZI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 062720; adószáma: 11251901-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

3061

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001652/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LÉDUS GYÜMÖLCS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4558 Ófehértó, Alkotmány utca 34/3.; cégjegyzékszáma:
15 09 062879; adószáma: 11253350-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4558 Ófehértó, Kossuth u. 125.
Jogelõd(ök):
Vass Miklósné Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001973/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MALOMSZIGET Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4534 Székely, Veres P. u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 09 064058; adószáma: 11493680-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 2. B ép.
1. em. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000033/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAD-BOSS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kisvárda,
Hulics u. 42.; cégjegyzékszáma: 15 09 066566; adószáma:
12542426-2-15) adós fizetésképtelenségét 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, cégjegyzékszáma: 15 09 060631. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-09-000026/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOGDÁNY SZOLG Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4300
Nyírbátor, Zrínyi u. 6. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma:
15 09 068464; adószáma: 13071705-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kossuth út 62. 1. em. 1.
4300 Nyírbátor, Kossuth út 62. I. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001876/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÖSZTELL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 24.; cégjegyzékszáma:
15 09 069547; adószáma: 13381592-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001712/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) ÉPÍTÉSZ-GÉPÉSZ-UNIÓ Építõipari, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 67. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 070421; adószáma: 13644002-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000565/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIOTRONIC-2006 Ipari,
Szolgáltató és Interferrer Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561 Baktalórántháza, Táncsics u. 35.; cégjegyzékszáma: 15 09 071000; adószáma: 13815419-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4561 Baktalórántháza, Móricz Zs. utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001330/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAJTIS-FRUIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 95.; cégjegyzékszáma: 15 09 071271;
adószáma: 13899604-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001377/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉDY-TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4343 Bátorliget,
Damjanich u. 47.; cégjegyzékszáma: 15 09 071507; adószáma: 13956891-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001991/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lior Hungary Üzletberendezések,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4376 Nyírpilis, Rétfenti u. 2.; cégjegyzékszáma:
15 09 073209; adószáma: 13515236-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SHOP ART Üzletberendezések, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TOPSHOP 2005 Üzletberendezések, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Nyár utca 38. 6. em. 19.
1139 Budapest, Petneházy u. 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség
címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)
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Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kossuth u. 12/A II/4.
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 3. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000680/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOVÁCS és Társa Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (5363 Nagyiván,
Fõ u. 48.; cégjegyzékszáma: 16 06 008323; adószáma:
21440865-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
1.Fpk.16-08-000600/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÉGLAFAL Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5143 Jánoshida, Berek utca 3.; cégjegyzékszáma: 16 06 009715; adószáma: 22234955-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000612/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000597/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M&K 96. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Rákóczi u. 61.; cégjegyzékszáma: 16 06 004924; adószáma: 26062099-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEREK ÉPÍTÕ Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5143 Jánoshida, Berek u. 1.; cégjegyzékszáma: 16 06 009736; adószáma: 22245182-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000442/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DRAGON 2006 Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5130 Jászapáti, Alkotmány u. 18.; cégjegyzékszáma: 16 06 009964;
adószáma: 22328108-2-16) adós felszámolását fõeljárásként 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.16-08-000495/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KILAK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaság (5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 212.; cégjegyzékszáma: 16 06 010053; adószáma: 22359010-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000502/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZIL-FER Fémszerkezetgyártó Betéti Társaság (5420 Túrkeve, Kelemen u. 7.; cégjegyzékszáma: 16 06 010248; adószáma: 22536192-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000578/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HORVÁTH és Társa Szolgáltató Kft. (5430 Tiszaföldvár, Vásártér út 6.; cégjegyzékszáma: 16 09 006614; adószáma: 12730735-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5430 Tiszaföldvár, Vásártér 2/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000593/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PATAKI és Társa Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5055 Jászladány, Lehel utca 30.; cégjegyzékszáma:
16 09 008693; adószáma: 13665214-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000525/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WOODPECKER 2.0 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Tiszaligeti üdülõsor 3.; cégjegyzékszáma:
16 09 008858; adószáma: 13729082-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. 1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000664/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOIL WORKING 2006 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5052 Újszász,
Bethlen Gábor út 1.; cégjegyzékszáma: 16 09 008979;
adószáma: 13793319-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
4.Fpk.16-08-000282/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEDIKA-GAS 2004 Medikai Gázszerelõ és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, József Attila út 114.; cégjegyzékszáma: 16 09 009287; adószáma: 13352558-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Klapka utca 7. II. em. 11.
3571 Alsózsolca, Zrínyi utca 26.
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.16-08-000621/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STÚDIÓ B Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5451 Öcsöd,
Bem utca 73.; cégjegyzékszáma: 16 09 009417; adószáma:
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12772331-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Stúdió B Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ART MOON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. 2. em. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2225 Üllõ, Gyömrõi út 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000358/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FLEXI-MIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5451
Öcsöd, Bem u. 73.; cégjegyzékszáma: 16 09 009950; adószáma: 12765232-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FLEXI-MIX Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 37–39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. 1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000356/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RICSÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7130 Tolna,
Rákóczi u. 39.; cégjegyzékszáma: 17 09 001585; adószáma: 11280691-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H & S Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Jogelõd(ök):
RICSÓ Édesipari Közkereseti Társaság (beolvadással)
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000398/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARMADIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (7099 Felsõnyék, Kossuth utca 69.; cégjegyzékszáma: 17 09 005916; adószáma: 12804739-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ARMADIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 6.
1044 Budapest, Szilaspatak sor 46. B lház. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000547/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NOVÁK ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szállítási Betéti Társaság (8225 Szentkirályszabadja, Rákóczi utca 23.; cégjegyzékszáma: 19 06 506030;
adószáma: 25226342-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RAINBOW Kereskedelmi és Szállítási Betéti Társaság
NEW-RAINBOW Kereskedelmi és Szállítási Betéti
Társaság
Mobilon Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 1.
7400 Kaposvár, Arany J. u. 25.
7400 Kaposvár, Honvéd u. 12.
7400 Kaposvár, Honvéd utca 12. I. em. 2.
8230 Balatonfüred, Révész utca 21.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út 18–24.
II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000346/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GIGI Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Kossuth utca 6.
10. em. 65.; cégjegyzékszáma: 19 06 507267; adószáma:
21788963-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000532/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PASÓ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8412 Gyulafirátót,
Füzesi út 14.; cégjegyzékszáma: 19 09 505950; adószáma:
12674439-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000581/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GASTRO FUVAR Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém,
Endrõdi utca 67. D lház. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
19 09 509098; adószáma: 13808444-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
ULTIMATE SOLUTIONS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Szeglethy utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020642/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIPLA NAGY Erdõgazdálkodási Betéti Társaság (8771 Hahót, Béke út 16.; cégjegyzékszáma: 20 06 038108; adószáma: 21909526-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. utca 11. B ép.
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.20-08-020645/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FORES & RANGERS Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság
(8951 Gutorfölde, Kossuth utca 20.; cégjegyzékszáma:
20 06 038865; adószáma: 22301756-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020702/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EGG-KER Mezõgazdasági Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Attila utca 12/C; cégjegyzékszáma: 20 09 068548; adószáma: 12646180-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Mogyoródi út 69. A ép.
2364 Ócsa, Felsõbabád, baromfitelep
2100 Gödöllõ, Blaháné utca 268.
Jogelõd(ök):
EGG-KER Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 01 09 906722.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-09-020116/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMMO-BARACKOS Építõipari
Fõvállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 4.; cégjegyzékszáma: 20 09 068628; adószáma: 12268319-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MAHIR HÁLÓZAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
IMMO-BARACKOS Építõipari Fõvállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12.) a MÓRÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 666093];
1181 Budapest, Wlasics Gy. u. 70.) a Fõvárosi Bíróság
24. Fpk. 01-2007-006004/7. számú végzésével kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
– 2005-ben gyártott TOYOTA AVENSIS WAGON
2.2 D4–D gépjármûvét,
irányár: nettó 2 600 000 Ft,
továbbá
– 14 000 kötetbõl álló könyvkészletét,
irányár: nettó 3 000 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12., illetve 1364 Budapest, Pf. 428 címekre kér ,,MÓRÓ Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a bánatpénz befizetésének, valamint a vételár fedezetének igazolását. Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó
nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását, valamint
a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. február 26.) számított 20. nap 12 óra.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló CIB Banknál vezetett 1070005504225205-52000001 számú számlájára.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak elõre egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk. További információ a felszámoló szervezet munkatársától, dr. Magyarné Nádas
Máriától a 06 (1) 484-0165-ös telefonszámon kapható.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
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tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
Több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha az ajánlati ár a legmagasabb megajánlott vételár
90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt. (Cg.:
[01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.) mint a
Pannon Baromfifeldolgozó és Értékesítõ Kft. „f. a.”
(Cg.: [11 09 012302]; 2943 Bábolna, Mészáros út 891/2.;
felszámolóbiztos: Sulyok Krisztián) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós alábbi vagyonelemeit:
Gyõr, Hecsepuszta üzemi és beépítetlen telekingatlanok
(Gyõr, belterület hrsz. 5442/1.; 5443/7.; 5444/4.; 5446/3.;
5456/1.; 5456/3.; 5456/4.; 5457.).
Irányár: 250 000 000 Ft.
A Bábolna, Mészáros út 891/2. sz. alatti korábban bérelt
ingatlanban található beépített berendezések.
Irányár: 12 000 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A meghirdetett ingatlanok és ingóságok az áfa-tv.
142. § hatálya alá tartoznak.
A pályázat lebonyolítására a hatályos 1991. évi
XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég Raiffeisen Banknál vezetett 1209670500150809-00100004 sz. bankszámlájára legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azt a
pályázót, aki a vagyon nagyobb egységére nyújt be ajánlatot. A beépített berendezések kibontásáról a vevõnek kell
gondoskodnia.
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A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó Csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „PANNON BAROMFI PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell benyújtani, melynek határideje:
2009. március 27. péntek 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2009.
április 2-án csütörtökön 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4.
sz. alatti irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefonszámon: Sulyok Krisztián, 06 (20) 455-8350.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A) mint a MIKLÓSI-HÚS Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 871913]; 1213 Budapest,
Szent István u. 185.) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:
– Húsfeldolgozáshoz, húskészítmény gyártásához szükséges gépek, berendezések.
A gépek, berendezések értéke összesen: 50 000 000 Ft.
A bánatpénz: 5 000 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
450-0433.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.,
10700165-04411402-52000001 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2009. március 23-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat ese-

3069

tén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– Csabaholding Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A –
kérjük személyesen beadni munkanapokon 10 órától
13 óráig. A borítékra írják rá: „MIKLÓSI-HÚS Kft. f. a.
Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2009. március 25.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.
Több megfelelõ ajánlat esetén az azonos, vagy a legjobb
ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdés a pályázat nyertesével történõ
megkötésének végsõ határideje: 2009. március 31.

Az Invest Almanach Kft. (Cg.: [01 09 561904]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) mint a Fõvárosi Bíróság 25. Fpk. 01-04-006047/12. sz. határozatával,
az OKKTA Oktatásszervezõ és Számviteli Szolgáltató Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 044999]; székhely: 1074 Budapest, Csengeri u. 11.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet Fõvárosi Bíróság elõtt, ingatlan adásvétel jogszerûtlensége
miatt peresített igényét, mint kifejezetten bizonytalan követelést.
Irányár: 12 000 000 Ft.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A részletes információ az Invest Almanach Kft., 1024
Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz. alatti irodájában,
vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [06 (1)
336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra között.
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A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben az Invest Almanach Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz.
alatti irodája pénztárában letétbe kell helyeznie vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36113842
számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „OKKTA pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az összeggel a
bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „OKKTA
pályázat” felirattal kell benyújtani az Invest Almanach Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) postai úton vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2009. február 26.) követõ 18. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatát.
Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyi
igazolvány másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük azt a
bankszámlaszámot, ahová a bánatpénz visszautalását kérik eredménytelenné vagy vesztessé nyilvánítás esetén.
A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékot.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

A PÉNZINFÓ Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 906722]; 1196 Budapest, Petõfi u. 138.) mint
a RÁBA-MOLNÁR Bt. „f. a.” (Cg.: [18 06 101091];
9798 Ják, Kossuth L. u. 36.) gazdálkodószervezetnek a
Vas Megyei Bíróság 5. Fpk. 18-07-000156/7. számú végzésével kijelölt felszámolója a bt. tulajdonában lévõ, alább
felsorolt vagyoni eszközét
nyilvános pályázat
útján értékesíti:
1 db Peugeot Expert típusú tehergépkocsi (8 éves, hatszemélyesre átalakítva) 500 000 Ft.
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Az irányár az áfát nem tartalmazza.
Az eszköz megtekintett, megismert állapotban kerül eladásra, az eladó kellékszavatosságot nem vállal.
A vétel során beszámítással élni nem lehet.
A pályázat érvényességének feltételei:
– A megvásárolni kívánt eszköz pályázatban kiírt módon való megnevezése.
– Az irányár (áfa nélkül) 10%-ának megfelelõ összegû
bánatpénz elõzetes megfizetése a felszámoló Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-01115393-00200007
számú letéti számlájára utalással, melyrõl szóló igazolást a
pályázathoz csatolni kell. Az utalás közleménye „RÁBAMOLNÁR Pályázat”.
– A pályázatokat magyar nyelven két példányban, zárt
„RÁBA-MOLNÁR Pályázat” megjelöléssel ellátott borítékban, a Cégközlönyben való megjelenést (2009. február 26.) követõ 20. nap 16 óráig kell benyújtani a felszámoló zalaegerszegi irodája címére (PÉNZINFÓ Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 8900 Zalaegerszeg,
Mártírok u. 52.).
– A pályázatoknak tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vállalkozók esetében vállalkozói igazolványának másolatát, számát.
– A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni az ajánlati árat, a fizetés módját és a fizetési határidõt.
– A felszámoló 60 napos ajánlati kötöttséget határoz
meg, melynek vállalásáról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
– A pályázatok bontására közjegyzõ közremûködésével, a pályázati határidõ lejártát követõ 8 napon belül kerül sor.
– A pályázatok elbírálását, azok bontását követõ 8 napon belül, bizottság végzi, melynek eredményérõl minden
pályázót értesít a felszámoló.
– Megfelelõ ajánlatok esetén, ha a legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlott ár annak 90%-át eléri, az érintett
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart a felszámoló.
– Felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
– A felszámoló felhívja az arra jogosultakat elõvásárlási joguk gyakorlásának lehetõségére.
További felvilágosítással Pogacsics Milán felszámolóbiztos a 06 (92) 323-670-es vagy a 06 (30) 841-0901-es telefonszámon áll az érdeklõdõk rendelkezésére.

A HELP Kereskedelmi és Szolgáltató Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505]; 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.)
mint a FOOD AND PACK Termelési, Kereskedelmi és
Mûszaki Tanácsadó Kft. „f. a.” (Cg.: [18 09 106800];
9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.; adószáma:
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[10621693-2-18]) a Vas Megyei Bíróság 5. Fpk.
18-06-000082/4. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, becsehelyi 0201. hrsz.-ú, külterületen
lévõ, kivett mûvelési ágú, szarvasmarhatelep elnevezésû,
29 527 m2 nagyságú ingatlant, és a rajta lévõ három darab,
egyenként 300 férõhelyes, összesen 900 férõhelyes szarvasmarhatartásra, illetve -hizlalásra alkalmas istállókat és
a szarvasmarhatelep mûködését biztosító kiszolgáló létesítményeket.
Irányár: 50 000 000 Ft + áfa (ötvenmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A vételárba a hitelezõi követeléseik beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és annak 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, továbbá az esetleg késõbb felmerülõ
és az adásvétel idõpontjában nem ismert környezeti terhet
is a vevõ terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szerzõdések létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2009. február 26.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. (postacím: HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni. ,,FOOD AND PACK Kft.
f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
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sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft.
(Cg.: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. 21.) mint a PAPÍRWORLD Papírfeldolgozó
és Gépgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
[10 09 028511]; 3390 Füzesabony, Szihalmi út 86.; adószáma: [12632699-2-10]) Heves Megyei Bíróság 3. Fpk.
10-08-000372/5. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja a cég tulajdonában lévõ alábbi
vagyoncsoportokat:
I. Vagyoncsoport: papírgyártó gépek, csomagoló gépek, egyéb vegyes eszközök.
Irányár: 4 000 000 Ft.
II. Vagyoncsoport: alapanyag, késztermékek és áruk.
Irányár: 1 500 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyoncsoportok pályázati tájékoztatója a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ
megjelenését követõen megtekinthetõ, illetve megvásárolható Nagy Mihály felszámolóbiztos (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B VII. ép. II. 243.) irodájában a 303-9538-as
telefonszámon vagy a 06 (20) 974-3714-es mobilszámon
történõ elõzetes egyeztetés után.
A vagyoncsoportok külön-külön is megvásárolhatók.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki mindkét vagyoncsoportra
együttes ajánlatot tesz.
A pályázaton való részvétel feltételei:
Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett
irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a pályázati tájékoztatóban szereplõ számlaszámra. A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat
esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2009. március 5.) számított 15. napig,
1 példányban kell beérkeznie, illetve a 15. napon 12 óráig
kell leadni Nagy Mihály felszámolóbiztos (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B VII. ép. II. 243.) irodájában.
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Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon
feltüntetve PAPÍRWORLD Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az
ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását. Az ajánlat benyújtásakor igazolni
kell a bánatpénz megfizetését.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályázati leadási határidõ után 30 napon belül kerül sor.
A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között Nagy Mihály felszámolóbiztostól a 303-9538-as telefonszámon, vagy a 06
(20) 974-3714-es mobilszámon, egész nap.

A MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft.
(Cg.: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. 21.) mint a METROPOL-TECH Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma: [10 09 022232]; 3390 Füzesabony, Arany J.
u. 16.; adószáma: [11171610-2-10]) Heves Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-08-000466/4. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja a cég tulajdonában lévõ saját
elõállítású és vásárolt nõi és férfi-felsõruházati termékeket
és varrodai gépeket.
Irányár: 5 000 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyoncsoportok pályázati tájékoztatója a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ
megjelenését követõen megtekinthetõ Nagy Mihály felszámolóbiztos (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B VII. ép.
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II. 243.) irodájában a 303-9538-as telefonszámon vagy a
06 (20) 974-3714-es mobilszámon történõ elõzetes egyeztetés után.
A vagyontárgyak külön-külön is megvásárolhatók.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a vagyontárgyak teljes körére tesz ajánlatot.
A pályázaton való részvétel feltételei:
Az ajánlat érvényességének feltétele a megvásárolni kívánt vagyonelem pályázati tájékoztatóban meghatározott
irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a pályázati tájékoztatóban szereplõ számlaszámra. A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat
esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2009. március 5.) számított 15. napig,
1 példányban kell beérkeznie, illetve a 15. napon 12 óráig
kell leadni Nagy Mihály felszámolóbiztos (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B VII. ép. II. 243.) irodájában.
Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon
feltüntetve METROPOL-TECH Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az
ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását. Az ajánlat benyújtásakor igazolni
kell a bánatpénz megfizetését.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályázati leadási határidõ után 30 napon belül kerül sor.
A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között Nagy Mihály felszámolóbiztostól a 303-9538-as telefonszámon, vagy a 06
(20) 974-3714-es mobilszámon, egész nap.
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A FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 689092]; 1027 Budapest, Varsányi I. u. 38. fszt. 1.) felszámoló szervezet
mint a PILLEUS Kalapüzem Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 269541]; 1047 Budapest,
Perényi Zsigmond u. 30.) felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé az adós cég vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
1. Az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ mûszaki eszközök:
1 db BAHNER gyártmányú hidraulikus rendszerû elõpréselést végzõ használt állapotú présgép
Irányára: 160 000 Ft
Bánatpénz: 32 000 Ft
1 db használt állapotú, üzemképtelen varrógép
Irányára: 16 000 Ft
Bánatpénz: 10 000 Ft
24 db alumínium kalapforma
Irányára: 20 000 Ft/24 db
Bánatpénz: 10 000 Ft
2. Az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ
késztermékek – különbözõ méretû és formájú – 516 db férfi nyúlszõrkalap.
Irányára: 2 064 000 Ft/516 db
Bánatpénz: 412 800 Ft
Az általános forgalmi adót a hatályos áfatörvény szerint
kell megfizetni.
Az értékesítés feltételei:
– A bánatpénzt a pályázó köteles a felszámolónál a pályázat benyújtásával egy idõben letétbe helyezni. A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget sem számít
fel a felszámoló. A bánatpénzt az alábbi bankszámlára kérjük átutalni: 10200586-45112746-00000000. Az eredménytelenül pályázóknak a bánatpénz visszajár az elbírálási idõ utáni 10 napon belül, melybõl a felszámoló a
visszautalás költségeit levonja. A bánatpénz az eredménnyel járó pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
– A pályázat elnyerése esetén a vételár legkésõbb három napon belüli megfizetése.
– A pályázat eredményessé nyilvánítása.
– A pályázással 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása.
– A vagyontárgy csak a teljes vételár megfizetése esetén vehetõ birtokba.
Nyilvános ártárgyalás tartása esetén az ártárgyalás feltételeinek is eleget kell tennie a pályázónak.
A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ
fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az ajánlatok benyújtásának formája, idõpontja, az átvétel és az elbírálás módja:

3073

Az ajánlatokat írásban, magyar nyelven, zárt borítékban, ajánlott-tértivevényes levélben posta útján, az 5101
Jászberény, Pf. 23 címen, vagy közvetlenül a felszámolóbiztosnak történõ átadással az adós (5100 Jászberény,
Nagytemplom u. 10.) irodájában lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a feladó nevét és címét, illetve a felszámoló nevét és címét, továbbá a ,,PILLEUS KFT. f. a.
PÁLYÁZAT” jeligét. Egy személy, vagy cég részérõl
ugyanazon vagyontárgyra csak egy pályázat küldhetõ be
érvényesen. Nyitott borítékban benyújtott ajánlat érvénytelen. A határidõben beérkezett ajánlatok átvételét a felszámoló elismervénnyel igazolja.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (céget), címét (székhelyét), telefon- (telefax)számát, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,
– a megajánlott nettó vételárat számmal és betûvel is
leírva,
– a vételár kiegyenlítésének módját,
– a bánatpénz befizetésének igazolását.
Az ajánlatokat jelen pályázati felhívás Cégközlönyben
való közzétételétõl (2009. március 5.) számított 15. napon
12 óráig lehet benyújtani.
A felszámoló a pályázatot az ajánlatok közjegyzõ elõtt
történõ felbontását követõen nyilvánosan értékeli. A nyilvános értékelésen a pályázó jelen lehet. A felszámoló az
értékelés eredményérõl a pályázókat 10 napon belül értesíti. 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 pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló a pályázat értékelését és annak eredményét jegyzõkönyvbe foglalja.
A felszámoló meghívja az elõvásárlásra jogosultakat a
nyilvános értékesítésre, ahol elõvásárlási jogukat – a legjobb ajánlatot tevõvel azonos feltételek vállalása és teljesítése mellett – gyakorolhatják. A vételár kiegyenlítésénél
hitelezõi igény nem számítható be.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
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 Gyetvai Tamásné dr. Vincze Beáta felszámolóbiztostól lehet kérni a
06 (57) 501-615-ös és a 06 (20) 347-2980-as telefonszámon, vagy személyesen.
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A FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 689092]; 1027 Budapest, Varsányi I. u. 38. fszt. 1.) felszámoló szervezet
mint a ELC-EURO Mûanyag és Bútorgyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [10 09 025949]; 3000
Hatvan–Nagygombos 0453/28. hrsz.) felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé az adós cég vagyona nyilvános értékesítésére.
Az értékesítésre kerülõ vagyon:
Az adós tulajdonát képezõ Hatvan–Nagygombos város
külterületén az ingatlannyilvántartásban, Hatvan–Nagygombos, 0453/37. hrsz. alatt felvett kivett major megnevezésû, 5683 m2 területû 1/1 tulajdoni arányú ingatlan.
Az ingatlant szennyvízelvezetési szolgalmi jog terheli a
0453/38. és a 0453/39. hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.
Az ingatlan irányára: 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
Az általános forgalmi adót a hatályos áfatörvény szerint
kell megfizetni.
Az értékesítés feltételei:
– Az ajánlattevõ részérõl a megvásárolni kívánt vagyon
vonatkozásában a bánatpénz a kiírt irányár 20%-a, melyet
a pályázó köteles a felszámolónál a pályázat benyújtásával
egy idõben letétbe helyezni. Az adós gazdálkodószervezet
bankszámlaszáma: 10403538-00004334-00000000. A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályázóknak a
bánatpénz visszajár az elbírálási idõ utáni 10 napon belül,
melybõl a felszámoló a visszautalás költségeit levonja.
A bánatpénz az eredménnyel járó pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
– A pályázat elnyerése esetén a vételár legkésõbb három napon belüli megfizetése.
– A pályázat eredményessé nyilvánítása.
– A pályázással 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása.
– A vagyontárgy csak a teljes vételár megfizetése esetén vehetõ birtokba.
Nyilvános ártárgyalás tartása esetén az ártárgyalás feltételeinek is eleget kell tennie a pályázónak.
A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ
fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az ajánlatok benyújtásának formája, idõpontja, az átvétel és az elbírálás módja:
Az ajánlatokat írásban, magyar nyelven, zárt borítékban, ajánlott-tértivevényes levélben posta útján, az 5101
Jászberény, Pf. 23 címen, vagy közvetlenül a felszámolóbiztosnak történõ átadással az adós (5100 Jászberény,
Nagytemplom u. 10.) irodájában lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a feladó nevét és címét, illetve a felszámoló nevét és címét, továbbá a ,,ELC-EURO Kft. f. a.
PÁLYÁZAT” jeligét. Egy személy, vagy cég részérõl
ugyanazon vagyontárgyra csak egy pályázat küldhetõ be
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érvényesen. Nyitott borítékban benyújtott ajánlat érvénytelen. A határidõben beérkezett ajánlatok átvételét a felszámoló elismervénnyel igazolja.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (céget), címét (székhelyét), telefon- (telefax)számát, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,
– a megajánlott nettó vételárat számmal és betûvel is leírva,
– a vételár kiegyenlítésének módját,
– a bánatpénz befizetésének igazolását.
Az ajánlatokat jelen pályázati felhívás Cégközlönyben
való közzétételétõl (2009. március 5.) számított 15. napon
12 óráig lehet benyújtani.
A felszámoló a pályázatot az ajánlatok közjegyzõ elõtt
történõ felbontását követõen nyilvánosan értékeli. A nyilvános értékelésen a pályázó jelen lehet. A felszámoló az
értékelés eredményérõl a pályázókat 10 napon belül értesíti. 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 pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló a pályázat értékelését és annak eredményét jegyzõkönyvbe foglalja.
A felszámoló meghívja az elõvásárlásra jogosultakat a
nyilvános értékesítésre, ahol elõvásárlási jogukat – a legjobb ajánlatot tevõvel azonos feltételek vállalása és teljesítése mellett – gyakorolhatják. A vételár kiegyenlítésénél
hitelezõi igény nem számítható be.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló megköti az adásvételi szerzõdést.
A meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan információt Gyetvai Tamásné dr. Vincze Beáta felszámolóbiztostól lehet kérni a
06 (57) 501-615-ös és a 06 (20) 347-2980-as telefonszámon, vagy személyesen.

A Pannon Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 063050];
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.; felszámolóbiztos:
Kallai Pál) egyfordulós
nyilvános pályázatot
hirdet a Helios-Deco Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 263052];
1107 Budapest, Ceglédi út 28.) tulajdonát képezõ, Csopa-
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kon található új építésû (befejezetlen, szerkezetkész)
üdülõ/lakás ingatlanra (Örkény sétány 3. II. em.,
hrsz.: 470/A/37.): lakás + terasz (36,89 m2 + 6 m2)
12 500 000 Ft irányáron.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, ,,Helios-Deco Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani a Pannon-Felszámoló Kft. székhelyén
(1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

Jármû: JLY-620 forgalmi rendszámú, KIA K 2500 típusú tehergépjármû (motorszám: D4BH4935593, alvázszám: KNESD01324K983478).
A gépjármû értéke összesen: 1 400 000 Ft.
Bánatpénz: a megpályázott tárgyi eszköz értékének
10%-a, melyet a társaság pénztárába kell befizetni.

2009. március 23-án 12 óráig,

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 10–12 óráig.
Helye: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 50. I. 13–14.
Belsõ boríték felirata: ,,Pályázat, ACN Kft. f. a.”
További információ: Gali Melinda felszámolóbiztos.
Telefon: 06 (52) 316-663, 06 (30) 622-4703.
Pályázatbontás: a benyújtást követõen közjegyzõnél.
(Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontásakor gyakorolhatják.)

ügyvédi átvételi elismervény ellenében.
A pályázati kiírásban szereplõ ingatlant elõzetes idõpont-egyeztetést követõen lehet megtekinteni 2009. március 19-ig. Idõpont-egyeztetés a 266-0749-es telefonszámon lehetséges.
Az ajánlat érvényességének feltétele 2 500 000 Ft (kettõmillió-ötszázezer forint) bánatpénz elõzetes megfizetése
és ennek igazolása.
A bánatpénzt a Pannon-Felszámoló Kft. Kereskedelmi
és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10201006-5023635600000000 számú bankszámlájára, „Helios-Deco bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni, vagy a felszámolóbiztosnál letétbe helyezni.
A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetéséig terjedõ idõre kamatot nem fizet. A bánatpénz összegének legkésõbb 2008. március 23-án 12 óráig a felszámoló bankszámláján, vagy házipénztárában jóváírásra kell hogy kerüljön.
A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidõ leteltét követõen, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A bontást követõen haladéktalanul megtörténik a pályázatok elbírálása.
A bírálat eredményérõl tértivevényes levélben a felszámoló valamennyi pályázót nyolc napon belül értesíti.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelõ
ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a Helios-Deco Kft. „f. a.” részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5. fszt. 5.) mint az ACN Kereskedelmi és Építõipari Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 010314];
4033 Debrecen, Kõrösi Csoma Sándor u. 2.) felszámolója
pályázatot
ír ki az ACN Kereskedelmi és Építõipari Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ tárgyi eszköz értékesítésére az alábbiak szerint:

A pályázat benyújtási határideje:
2009. március 20-án 12 óráig.

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5. fszt. 5.) mint a ,,SZARVASSEGASOFT” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [09 09 013749]; 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.)
felszámolója
pályázatot
ír ki a „SZARVAS-SEGASOFT” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ tárgyi eszközök értékesítésére az alábbiak szerint:
Tárgyi eszközök:
Játékgépek, nyerõgépek vegyesen, amelyek jelentõs része üzemképtelen, Magyarországon már ezek a típusú gépek nincsenek forgalomban.
A játékgépek, nyerõgépek értéke összesen:
2 500 000 Ft.
Jármûvek:
1. GKB-248 forgalmi rendszámú, FIAT DUCATO típusú tehergépjármû
A tehergépjármû értéke összesen: 480 000 Ft.
2. IHC-474 forgalmi rendszámú, MERCEDES ATEGO típusú tehergépjármû
A tehergépjármû értéke összesen: 2 200 000 Ft.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek azok a pályázók, akik egyszerre több vagyoni elemre nyújtanak be pályázati ajánlatot.
Bánatpénz: a megpályázott tárgyi eszközök értékének
10%-a, melyet a társaság pénztárába kell befizetni, a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejûleg.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. március 20-án 12 óráig.
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A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 10–12 óráig.
Helye: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 50. I. 13–14.
Belsõ boríték felirata: ,,Pályázat, SZARVAS-SEGASOFT Kft. f. a.”
További információ: Gali Melinda felszámolóbiztos.
Telefon: 06 (52) 316-663, 06 (30) 622-4703.
Pályázatbontás: a benyújtást követõen közjegyzõnél.
(Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontásakor gyakorolhatják.)

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5. fszt. 5.) mint a DERBAU–II
Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 009308]; 4100 Berettyóújfalu, Csillag út 5.) felszámolója
pályázatot
ír ki az DERBAU–II Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ tárgyi eszközök értékesítésére az alábbiak szerint:
Jármûvek:
1. KAU-036 forgalmi rendszámú, CITROËN BERLINGO típusú gépjármû
(motorszám: PSA9HX10JB660050576, alvázszám:
VF7GJ9HXC93320808).
A gépjármû értéke összesen: 2 500 000 Ft.
2. KLB-079 forgalmi rendszámú, KIA SE K2500 típusú tehergépjármû (motorszám: D4BH5096387, alvázszám: KNESE06325K072913)
A tehergépjármû értéke összesen: 1 550 000 Ft.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek azok a pályázók, akik egyszerre több vagyoni elemre nyújtanak be pályázati ajánlatot.
Bánatpénz: a megpályázott tárgyi eszköz értékének
10%-a, melyet a társaság Budapest Banknál vezetett
10101243-58326500-01000002 bankszámlájára, vagy a
társaság pénztárába kell befizetni.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. március 20-án 12 óráig.
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 10–12 óráig.
Helye: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 50. I. 13–14.
Belsõ boríték felirata: ,,Pályázat, DERBAU-II Kft. f. a.”
További információ: Gali Melinda felszámolóbiztos.
Telefon: 06 (52) 316-663, 06 (30) 622-4703.
Pályázatbontás: a benyújtást követõen közjegyzõnél.
(Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontásakor gyakorolhatják.)
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A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zárkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (Cg.: [01 10 041773]; székhelye: 1116
Budapest, Hengermalom út 1.; a továbbiakban: kiíró) mint
az ST GLASS Öblösüveggyártó és Forgalmazó Részvénytársaság „f. a.” (Cg.: [12 10 001505]; székhelye:
3100 Salgótarján, Huta u. 1.; felszámolóbiztos: Ungvári
Péter) a Nógrád Megyei Bíróság 1. Fpk. 12-05-000031/10.
számú, a Cégközlönyben 2005. április 21-én (Cégközlöny
2005. évi 16. száma) közzétett végzése alapján kijelölt felszámolója az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, a
csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49. §
(1) bekezdése, valamint a 49/A. §-a alapján
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé az alábi vagyontárgy értékesítése érdekében:
A Salgótarjáni Körzeti Földhivatal által Salgótarján belterület 50/2. hrsz. alatt felvett, kivett telephely megjelölésû, 5977 m2 alapterületû ingatlan. Az ingatlan irányára
4 500 000 Ft + 900 000 Ft + áfa, mindösszesen bruttó
5 400 000 Ft (ötmillió-négyszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ adatait. Magánszemély esetén: név,
cím, lakcím, személyi igazolvány száma. Nem magánszemély ajánlattevõ esetében 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatot és az ügyvezetõ eredeti aláírási címpéldányát,
– az ajánlott vételárat,
– a vételár megfizetésének módját és határidejét,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati feltételeket elfogadó nyilatkozatot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidõtõl számított 30 napig fenntartja ajánlatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyerteseként vállalja, hogy 30 napon belül adásvételi szerzõdést köt.
Az ajánlatokat
2009. március 20-án 9 és 10 óra között
lehet személyesen benyújtani a REORG Zrt. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.). A fenti határidõt követõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül
sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a
vagyontárgyra vonatkozó ST GLASS RT. f. a. megjelöléssel kérjük eljuttatni.
Az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgy
bruttó irányára 10%-nak megfelelõ összegû ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „ST GLASS Rt. f. a. – pályázat – ajánlati biztosíték” közleménnyel az ST GLASS RT.
f. a. MKB Bank Rt.-nél vezetett 10300002-4630086900003285 számú számláján letétbe kell helyeznie oly módon, hogy az összeg legkésõbb 2009. március 19-ével jóváírásra kerüljön.
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Eredményes pályázat esetén a bánatpénz a vételárba beszámít. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség.
Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2009. március 20-án 10 órakor közjegyzõ jelenlétében történik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra.
A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró az adott
vagyontárgy tekintetében azt az ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv.
49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos
értékû (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2009. március 20-án 11 órakor a kiíró székhelyén (1116 Budapest, Hengermalom
út 1.) nyilvános ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlásra
jogosultak elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az ártárgyalás idõpontjában) a helyszínen, illetve az ártárgyaláson történõ személyes megjelenés alkalmával tett
nyilatkozattal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával
gyakorolhatják.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot (megfelelõ ajánlat hiányában) eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a kiíróval,
sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen
igény nem érvényesíthetõ.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a CARNEX Ügynöki és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 011714]; székhelye: 2500
Esztergom, Madách u. 3.; adószám: [10477047-2-11])
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1. Fpk.
11-06-070343/2. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ, alábbi vagyontárgyát:
SUZUKI gyártmányú, SWIFT SEDAN 1.3 GLX típusú,
benzin hajtóanyagú, 1995. évjáratú, 1298 cm3 hengerûrtartalmú személygépkocsit.
A gépjármû érvényes mûszaki vizsgával rendelkezik.
Irányár: 500 000 Ft + áfa (ötszázezer forint + áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktelepére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér „CARNEX Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt
borítékban személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
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A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosításra alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009.
március 5.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a felszámoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 247-2666-os, valamint Németh Józseftõl a
06 (30) 927-3526-os telefonszámon kérhetõ.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek 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 gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (1055 Budapest, Szent István krt. 1. (Cg.: [01 10 042854]; mint a Hungária 14 Project Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 068520]; 7621
Pécs, Rákóczi u. 62–64.) Baranya Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi vagyonát.
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Az adós cég tulajdonát képezi a Pécs belterületén, frekventált helyen lévõ 17435. hrsz.-ú ingatlan és a rajta lévõ
felépítmény jelentõs hányada.
Az eladó a nevezett ingatlanon jogerõs építési engedély
alapján társasházi lakásokat, üzleteket, garázsokat épített.
Jelen értékesítés tárgyát a még nem, vagy tulajdonjog-fenntartással értékesített lakások, garázsok képezik. Az
építkezéshez szükséges hatósági engedélyek és tervdokumentációk rendelkezésre állnak, s a vevõ részére átruházásra, átadásra kerülnek. A tervezési munkákat a Dévényi
és Társa Építész Kft. (7621 Pécs, Teréz u. 11.) végezte.
A felépített lakások, illetve üzletek közül 17 üzletre,
8 lakásra, illetve 6 garázsra vonatkozóan adásvételi szerzõdés van kötve, és a tulajdonjog – fenntartásos adásvétel
ténye az ingatlan-nyilvántartásban fel van tüntetve. Az
adásvétel során a vevõnek külön, az egyes vevõkkel kötendõ szerzõdések keretében, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõen vállalnia kell az alábbi kötelezettségeket:
1. A már eladott ingatlanokra vonatkozóan megkötött
és hatályos adásvételi szerzõdésekben foglaltak szerint az
eladó Hungária 14 Project Kft. „f. a.” kötelezettségeinek
és jogainak átvállalása jogfolytonosan, az indokolt és
szükséges módosítások alapján. Ennek keretében a vevõ
köteles biztosítani a már eladott lakások szerzõdés szerinti
befejezését, és a kapcsolódó használatbevételi engedély
megszerzését.
2. A már elkészült, befejezés elõtt álló lakások és egyéb
építményekre a jogszabályokban elõírt jótállási kötelezettség és szavatossági felelõsség teljes körû vállalása.
A használatba vételi engedély jogerõsítését, a birtokbaadást követõen a lakásokra vonatkozó számlákat a vevõ állítja ki az érintettek felé és szedi be az adásvételi szerzõdés
szerinti teljes vételár hátralévõ részét.
A befejezetlen társasház irányára: 380 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 19 000 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban „Hungária 14 Project Kft. f. a.– PÁLYÁZAT”
jeligével a felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István
körút 1. szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2009. március 5.)
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.

2009/10. szám

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a törvény értelmében [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés] a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján e
jogukat az ajánalti feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják.
Eredményhirdetés: 2009. április 2-án 16 óra 15 perckor
a felszámoló székhelyén.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen: 1055
Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd,; telefon:
06 (1) 302-3420.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a KEMI-BA(U)RCS Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 303867]; 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 74.)
Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyontárgyait:
1. Szombathely, belterület 1972/7. hrsz. alatti 1,1292
ha területû ipartelep megnevezésû ingatlan,
2. Szombathely, belterület 1972/36. hrsz. alatti
8150 m2 területû telephely megnevezésû ingatlan,
3. Szombathely, belterület 1972/35. hrsz. alatti
3498 m2 területû közforgalom elõl el nem zárt magánút
megnevezésû ingatlan 1749/3498 tulajdoni hányada.
Az 1972/7., illetve 1972/36. hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a Szombathelyi Városi Bíróság elõtt
2.G.40.091/2008/2. számon szolgalmi jog alapítása iránt
van per folyamatban, ahol a felszámolás alatt lévõ cég alperesi pozícióban van. A folyamatban lévõ per bizonytalan kimenetelére is tekintettel, a felszámoló kifejezetten
kizárja a per esetleges kedvezõtlen kimenetelébõl eredõ
valamennyi felelõsséget. A vevõnek vállalnia kell a per
valamennyi lehetséges következményét.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ környezeti károk elhárítását. Az ingatlanokról készült érték-
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becslés és a peres anyag a felszámoló irodájában – elõzetes
idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ.
4. A VASÉP Ipari Park Kft.-ben lévõ 4,15% mértékû
510 000 Ft névértékû üzletrész.
Az ingatlanok és az üzletrész irányára összesen:
300 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 15 000 000 Ft.
A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyakat kizárólag
egy egységként kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a KEMI-BA(U)RCS Kft. „f. a.” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11713005-20406965 számú bankszámlájára történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban „KEMI-BA(U)RCS Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1. szám alatti) titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2009. március 5.)
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 eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a törvény értelmében [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés] a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján e
jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2009.
április 2-án 16 óra 30 perckor a felszámoló székhelyén.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen: 1055
Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, tel.:
06 (1) 302-3420.
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A HUBERTUS Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint
az EDILMAT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [19 09 501611]; 8330 Sümeg, Mihályfai
u. 29.) Veszprém Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alá került gazdasági társaság
alábbi gépjármûveit:
1 db Mercedes Benz gyártmányú, ML típusú személygépkocsi (gyártási éve: 2007., elsõ forgalomba helyezés:
2007. február hó, üzemanyag: dízel, szín: ezüstmetál,
km-számláló állása: 110 802).
Irányár: nettó 7 250 000 Ft, bánatpénz: 725 000 Ft.
1 db Renault gyártmányú, Megane Grandtour típusú
személygépkocsi (gyártási éve: 2006., elsõ forgalomba helyezés: 2006. október hó, üzemanyag: dízel, szín: fekete,
km-számláló állása: 51 680).
Irányár: nettó 2 200 000 Ft, bánatpénz: 220 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került gépkocsik nettó irányára 10%-ának
megfelelõ bánatpénz befizetése az EDILMAT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” OTP Bank Nyrt.-nél
vezetett 11748100-20138406 számú bankszámlájára.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A gépjármûvekre külön-külön és együttesen is lehet
ajánlatot tenni, azonban a pályázat elbírálásánál elõnyben
részesül az, aki mind a kettõ gépjármûre tesz ajánlatot.
A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban ,,EDILMAT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló 7100 Szekszárd, Garay tér 16. szám alatti területi
irodájába.
A pályázatok benyújtásának idõszaka:
2009. március 20. (péntek) 10–12 óra között.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kamatozik.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat, hogy
elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását. A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az ajánlatokat
a felszámoló a bontást követõ nyolc napon belül elbírálja,
döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.
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A felszámoló köteles a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
A gépjármûvekért kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly a felszámoló helyi megbízottja, telefon: 06 (20)
490-6277.
Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen 2009. március 16. (hétfõ) 11–12 óra
között biztosítja a gépjármû megtekintését is.

A HUBERTUS Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
,,Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 305413]; 8671 Kapoly, Szõlõhegyi
u. 1.), Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alá került szervezet alábbi ingatlanát.
Az ingatlan adatai:
8671 Kapoly, Szõlõhegyi út 1., 019. hrsz.
Megnevezése: telephely, üzem.
Területe: 44 087 m2.
Az ingatlan a dél-dunántúli régióban, Siófoktól, illetve
az M7-es autópályától 30–40 km-re helyezkedik el. Az ingatlan területén az 1950-es évektõl kezdõdõen gabonafelvásárlási tevékenység folyt. A jelenlegi kapacitás 15 000 t
fémsilókban és 10 000 t síktárolókban történõ gabona elhelyezésére alkalmas. Az 1990. évben megépült takarmánykeverõ és premixüzem jelenleg is üzemel és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen megfelel a mai kor
követelményeinek is. Ennek az ingatlanrésznek a kapacitása 2000 t keveréktakarmány/hónap. A közelmúltban létesített Stella típusú gabonaszárító teljesítménye 10 t/óra.
A szociális helyiségek és az irodahelyiségek 2005-ben lettek felújítva és komfortos körülményeket teremtenek a
dolgozóknak.
Irányár: 312 000 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került ingatlanok nettó irányára 10%-ának
megfelelõ bánatpénz befizetése a „Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft. „f. a.”-nak a Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00101526-00100008
számú bankszámlájára.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
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A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban ,,Kapoly-Táp Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.
A pályázatok benyújtásának idõszaka:
2009. március 20-án 10–13 óra között.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kamatozik.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat, hogy
elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.
A felszámoló köteles a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly a felszámoló helyi megbízottja, telefon: 06 (20)
941-7034.
Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen 2009. március 11-én 10–12 óra között biztosítja az ingatlan megtekintését is.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a Westinghouse &
Sons Kft. ,,f. a.” (Cg.: [01 09 688964]; 1103 Budapest,
Kelemen u. 12.) felszámolója,
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a Westinghouse
& Sons Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
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– Dunavecse belterület, hrsz.: 1403. alatti, természetben
Dunavecse, Cédrus u. 2–1. sz. alatti 1249 m2 alapterületû
ingatlan, lakóházzal. Az ingatlan jelenleg lakott.
Irányár: 6800 E Ft.
– Solt belterület, hrsz.: 1094., természetben Solt, Vendéglõ u. 8–2. sz. alatti 593 m2 alapterületû lakóingatlan
2/8-as tulajdonhányada. Az ingatlan jelenleg lakott.
Irányár: 4000 E Ft.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, ,,Pályázat Westinghouse Kft. f. a.” jelzéssel a
REAL-HOLDING Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo
u. 11–15. szám alatti címére kell eljuttatni. A pályázat postára adásának, illetve személyes leadásának határideje:
2009. március 20.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az
1991. évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános
ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 6%-ának megfelelõ bánatpénz átadása,
vagy átutalása a Westinghouse Kft. „f. a.” 1110010411826846-01000003 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint aláírási címpéldány csatolása is szükséges, mely
feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2009. március 26-án
12 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatás Szász
Gábor felszámolóbiztosnál a 06 (1) 237-0030-as telefonszámon.
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A PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Szentgotthárdi Kaszagyár, Mezõgazdasági Gép- és Fémtömegcikkgyártó Részvénytársaság „f. a.” (cégjegyzékszám: [18 10 100556]; 9970
Szentgotthárd, Május 1. út 4.) Vas Megyei Bíróság 4. Fpk.
18-00-000111/49. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, Szentgotthárd, Május 1. út 4. sz. alatti
(a város központjában lévõ) telephelyet, amely egységes
egészet képez és a következõ ingatlanokból tevõdik össze:
1. a szentgotthárdi, 1579/5. hrsz.-ú, kivett mûvelési
ágú, ipartelep elnevezésû, 2 ha 8543 m2 nagyságú belterületi ingatlan.
Irányár: 450 000 000 Ft + áfa (négyszázötvenmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint),
2. a szentgotthárdi, 1579/6. hrsz.-ú, kivett mûvelési
ágú, ipartelep elnevezésû, 4 ha 73 m2 nagyságú belterületi
ingatlan.
Irányár: 420 000 000 Ft + áfa (négyszázhúszmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint),
3. a szentgotthárdi, 1554. hrsz.-ú, kivett mûvelési ágú,
iparvasút elnevezésû, 1820 m2 nagyságú belterületi ingatlan.
Irányár: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 2 000 000 Ft (kettõmillió forint),
valamint a rajtuk lévõ felépítmények és egyéb építmények,
a hozzájuk kapcsolódó jogokkal együtt.
Irányár együttesen: 880 000 000 Ft + áfa (nyolcszáznyolcvanmillió forint + áfa).
Bánatpénz együttesen: 102 000 000 Ft (egyszázkettõmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft + áfa) és a
bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A pályázónak (vevõnek) a vételár (nettó ár Ft + áfa)
megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell vállalnia
– az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt – az eladótól az ingatlanegyütteshez fûzõdõ környezetvédelmi terheket és a kulturális örökség védelmérõl szóló törvény hatálya alatt lévõ, különösen a 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rende-
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let 19. §-ában megjelölt, épületekkel összefüggõ korlátozásokat is.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanegyüttes fel- és alépítményeiért, valamint egyéb építményekért, illetve azok
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat 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 egyes adásvételi szerzõdések létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2009. március 5.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a felszámoló zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (postacím: PECUNIAAGORA
Zrt., 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Szentgotthárdi Kaszagyár Rt. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól, a 06 (92) 510-466-os telefonszámon [telefax: 06 (92) 514-426, e-mail: pecuniaagora@t-online.hu].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhelye: 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.) mint felszámoló a Dél Kavics Kft. ,,f. a.”
(Cg.: [01 09 863009]; székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út
163.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlanokat kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
1. A Ráckeve Körzeti Földhivatala által 0110/11. hrsz.
alatt nyilvántartott, kivett anyagbánya megnevezésû, 11 ha
1306 m2 alapterületû, a természetben Délegyháza külterületén található ingatlan 9649/10 000 tulajdoni hányadának
– áfa nélkül értelmezett – irányára: 9 000 000 Ft, a bánatpénz: 900 000 Ft.
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2. A Ráckeve Körzeti Földhivatala által 0110/12. hrsz.
alatt nyilvántartott, kivett anyagbánya megnevezésû, 6 ha
6821 m2 alapterületû, a természetben Délegyháza külterületén található ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának – áfa nélkül értelmezett – irányára: 5 500 000 Ft, a bánatpénz:
550 000 Ft.
Az ingatlan vételárát 20% áfa terheli.
A bánatpénzt a Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11114406
számú számlájára kétjük utalni „Bánatpénz” megjelöléssel.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való
részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit
feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan rövid bemutatását. A feltételfüzet a
felszámoló székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, ,,Dél-Kavicsa Kft. f. a. – Pályázat” jeligével feliratozott borítékban,
2009. március 20-án 10 és 11 óra között
a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2009. március 25-én a benyújtás helyszínén 10 órakor,
közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson
azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A felszámoló 2009. március 27-én 10 órakor a felszámoló székhelyén eredményhirdetést tart, amelyre az elõvásárlásra jogosultakat meghívja. Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elõvásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen kialakult végleges vételár ismeretében, a pályázókra elõírtakkal azonos feltételek mellett,
az eredményhirdetés idõpontját követõ 15 napon belül a
felszámolóhoz eljuttatott írásos nyilatkozat megtételével,
írásban tehetik meg.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik több
megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati
ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a
pályázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános
ártárgyalást tartani.
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A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámolóbiztos [telefon: 06/1/321-4210] készséggel áll rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) a
Balatonmellék Mezõgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet (Cg.: [19 02 000579]; 8312 Balatonederics-Törekpuszta, 0122/1.) adósnak, a Veszprém Megyei Bíróság
4. Fpk. 19-06-000307/5. számú végzésével kijelölt felszámolója a többször módosított 1991. évi IL. törvény (csõdtörvény) hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonában lévõ ingatlanjait:
– Lesencetomaj szántó és út, 0245/4. hrsz., 1/1 tulajdoni hányad, 7844 m2, 2 700 000 Ft,
– Lesencetomaj saját használatú út, 0354/3. hrsz.,
1/2 tulajdoni hányad, 168 m 2, 60 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
Érdeklõdni a következõ elérhetõségen lehet: 8200
Veszprém, Rákóczi u. 5., Szalóki Péter felszámolóbiztos,
tel.: 06 (88) 404-266, 06 (30) 316-8121.
A pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának megfelelõ
bánatpénzt kell befizetnie a Balatonmellék Mezõgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet 10200720-4831112600000000 számú számlájára.
A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, ,,Balatonmellék Mg. Szövetkezet f. a. pályázat” megjelöléssel
kell személyesen benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni,
a CASH & LIMES Zrt. veszprémi iroda (8200 Veszprém,
Rákóczi u. 5.) címre.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. március 5.) számított 15. nap 12 óra.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét, lakcímét), székhelyét,
adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jogosult
személy(ek) adatait, a cég ajánlattevõ esetén mellékelve
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és aláírási
címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,
– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,
– a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
– cégszerû aláírást és dátumot.
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A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg
nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy
elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújtsák be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén, az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját megelõzõen – a részvevõkkel a felszámoló írásban ismerteti.
Ha egy tételre több azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvásárlására ad ajánlatot.
A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (Cg.:
[01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) mint az Építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [11 09 001980]; székhely: 2500 Esztergom, Búbánatvölgy hrsz. 0954/6.) a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság 4. Fpk. 11-07-070747/3. számú végzésében kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonában meglévõ éves beszámolójában szereplõ el nem
ismert követeléseket, összesen 5 184 178 Ft értékben, továbbá az Esztergom külterület 0954/6. hrsz.-ú ingatlanon
található, ingatlan-nyilvántartásban fel nem tüntetett felépítményét.
Irányár: követelésre 500 000 Ft, felépítményre
300 000 Ft + áfa, azzal, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény
142. §-a alapján az áfát a vevõnek kell teljesítenie.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A követelésre és a felépítményre együttesen és külön-külön is tehetõ ajánlat.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz. alatti
irodájában, vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól
[tel.: 06 (1) 336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ,
munkanapokon 8–16 óra között.
A pályázóknak a bánatpénzt, készpénzben a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17. sz. alatti irodája pénztárában letétbe kell helyeznie vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett
10200483-36111448 számú bankszámlaszámra kell telje-
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síteni, „ÉPSZOLG pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig.
A kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint
rendelkezik.
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, ,,ÉPSZOLG” 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 (2009. március 5.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély
pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékokat is.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint
az INOMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [02 09 065359]; 7621 Pécs,
Jókai tér 2.) a Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk.
02-06-000485/9. számú végzésével kijelölt felszámolója
(képviseli: dr. Gaál Péter felszámolóbiztos) a folyamatban
lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós PVSK – Marketing
Kft.-ben (Cg.: [02 09 063269]; 7622 Pécs, Verseny u. 11.)
lévõ 14,7%-os üzletrészét. A pályázati irányár: 250 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 50 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) az INOMI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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„f. a.” pénztárába, vagy a felszámoló MKB Zrt.-nél vezetett 10300002-25922282-49020023 számú bankszámlájára történõ utalással.
– A bánatpénz eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2009. március 5.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. szám alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: INOMI Kft. „f. a.” pályázat.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, 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 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének
igazolását.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett, megfelelõ ajánlatok alapján a felszámoló
nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben
a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van.
Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az
ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Gyuricza Tibortól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.
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Kereskedelmi képviseletek megszûnése
A SACHS INTERNATIONAL INC. (1912 Capitol
Aveneu, Cheyenne VVY 82001) 2008. december 1-jén
alapítói határozatot hozott arról, hogy a Sachs Magyarország Közvetlen Kereskedelmi Képviseletet (cégjegyzékszáma: [01 12 073376]; székhelye: 1013 Budapest, Pauler
u. 12.) meg kívánják szüntetni az 1997. évi CXXXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján.
Felhívja a társaság valamennyi hitelezõjét, hogy a társasággal szemben fennálló követeléseiket a hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. február 26.) számított 30 napon belül jelentsék be.

A Lufthansa Technik AG (székhely: D–22335, Hamburg, Weg beim Jäger 193), mint a Lufthansa Technik
AG Magyarországi Fióktelepének (cégjegyzékszám:
[01 17 000281]; székhely: 1024 Budapest, Buday László
u. 12.; a továbbiakban: fióktelep) alapítója 2009. január
23-án hozott határozatával elhatározta a fióktelep megszüntetését.
A fióktelep az 1997. évi CXXXII. tv. 23. § (3) bekezdésével összhangban felhívja a hitelezõit, hogy a fiókteleppel szemben fennálló követeléseiket a jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. február 26.)
számított 30 napon belül a fióktelep 1024 Budapest,
Buday László u. 12. szám alatti címén jelentsék be.
A hitelezõk ki nem elégített követeléseiket a joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bíróságok elõtt érvényesíthetik. A magyar bíróságnak a külföldi
vállalkozással, mint alapítóval szemben a fióktelep tevékenységével összefüggésben hozott, kötelezést tartalmazó
határozata a tanács polgári és kereskedelmi ügyekben a
joghatóságról, valamint a határozatok elismerésérõl és
végrehajtásáról szóló 44/2001 EK rendelete alapján a
Lufthansa Technik AG székhelyének országában, azaz
Németországban végrehajtható.
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A Supply Technologies Limited Magyarországi
Fióktelepe (Cg.: [01 17 000261]; székhely: 1239 Budapest, Ócsai u. 1–3.; a fióktelep) közzéteszi, hogy a fióktelep alapítója, a Supply Technologies Limited (székhely:
GB–PA3 3BU Linwood, West Brookfield House, Ground
Fooor, Burnbrae Drive, Egyesült Királyság) 2009. január 2-án kelt határozatával elhatározta a fióktelep megszüntetését.
A fióktelep felhívja hitelezõit, hogy az 1997. évi
CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelõen, jelen felhívás Cégközlönyben való közzétételétõl
(2009. február 26.) számított 30 napon belül jelentsék be a
fiókteleppel szembeni követeléseiket a következõ címen: Martonyi és Kajtár Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest,
Andrássy út 102.

A GE MEDICAL SYSTEMS SA (Cg.: 315 013 359
R.C.S. Versailles; székhely: FR–78533 Buc Ledex, Rue de
la Miniére 283.) mint a GE Medical Systems SA Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet (Cg.:
[01 12 072460]; székhely: 1036 Budapest, Lajos
u. 48–66.) alapítója 1/2008. sz. alapítói határozatában elhatározta a képviselet megszüntetését.
A képviselet felhívja a hitelezõit, hogy az 1997. évi
CXXXII. törvény 30. § (2) bekezdésének megfelelõen a
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételét (2009. február 26.) követõ 30 napon belül követeléseiket a képviseletnél jelentsék be, illetve a hirdetmény közzétételét megelõzõen keletkezett és ezen idõpontig esedékessé nem vált
követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. A hitelezõk a hirdetmény közzétételétõl számított harmincnapos
jogvesztõ határidõn belül jogosultak bejelenteni, ha a képviselet megszûnésével összefüggésben biztosítékra tartanak igényt. Nem jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha a megszûnéshez kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal
– jogszabály rendelkezése, vagy szerzõdés alapján – már
rendelkezik, vagy ha a képviselet pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
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Számlatömbök érvénytelenítése
A Bibas Kft. által vásárolt és cégünknél használatban lévõ alábbi készpénzfizetési számlatömbök érvénytelenek, mivel
azokat kollégánk elveszítette, illetve tehergépjármû feltörésekor eltulajdonították.
AM8EC2842101–AM8EC2842150 sorszámtartományú B.13-373/a/V.r.sz. – (50×3 l.) – Nyomell Kft. – 2008 – 1785
– N.P. Készpénzfizetési számlatömb.
Használatbavétel: 2008. szeptember 17.
Felhasználva: 2008. október 14-ig, AM8EC2842101–AM8EC2842142 sorszámig, + AM8EC2842123–AM8EC2842127
sorszámig sztornópéldányok (mindhárom) tömbben, valamint az AM8EC28842143–AM8EC2842145 sorszámok kiállítva, vevõk részére elsõ példány átadva, a második és harmadik példányok az elveszett tömbben.
Érvénytelenítési idõpont: 2008. október 14.
AM8EC3888551–AM8EC3888600 sorszámtartományú B.13-373/a/V.r.sz. – (50×3 l.) – Nyomell Kft. – Készpénzfizetési számlatömb.
Vásárlás: 2009. január 23.
Használatba vétel, felhasználás nem történt, ez a tömb üresen, az irodából tûnt el.
Érvénytelenítési idõpont: 2009. január 23.
AM8EC3888501–AM8EC388888550 sorszámtartományú B.13-373/a/V.r.sz. – (50×3 l.) – Nyomell Kft. – Készpénzfizetési számlatömb.
Használatbavétel: 2009. január 28.
Felhasználva: 2009. február 2-ig, AM8EC388888513 sorszámig, + AM8EC388888514 sorszám sztornópéldányok
(mindhárom) a tömbben, valamint az AM8EC388515–AM8EC3888517 sorszámok 2009. február 20-án kiállítva, vevõk
részére elsõ példány átadva, a második és harmadik példányok az elveszett tömbben.
Érvénytelenítési idõpont: 2009. február 20.
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