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III. Utasítások, jogi iránymutatások
Utasítások
A honvédelmi miniszter utasításai
A honvédelmi miniszter
17/2009. (III. 20.) HM
utasítása
egyes adózási feladatokról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja tv.), valamint a gépjármûadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvényben (a továbbiakban: Gjt.) foglaltakat – egyes adózási feladatok végrehajtására a következõ utasítást adom ki.

1. §
(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, a HM
államtitkára által felügyelt szervezetre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezet).
(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a katonai felsõoktatási intézmény honvédségi ösztöndíjas hallgatójára, valamint a szakképzésben részt vevõ hallgatóra.
(3) Az utasítás alkalmazásában pénzügyi és számviteli
szerv:
a) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a szervezeti
elem,
b) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet állományából kikülönített
szervezeti elem.

2. §
(1) A honvédelmi szervezetek személyi állománya járandóságainak nyilvántartását, valamint az azok után keletkezõ munkáltatói közterhek bevallását és befizetését a
HM központi pénzügyi szerve végzi.
(2) A pénzügyi és számviteli szerv az iskolarendszerû
képzésben való részvételt elrendelõ parancs, határozat
vagy tanulmányi szerzõdés alapján a képzéshez kapcsolódó kiadásokról, így különösen a tandíj- vagy költségtérítés, beiratkozási és vizsgadíj, valamint a saját tulajdonba
kerülõ tankönyv-, jegyzetköltségek teljesítésérõl a HM
Költségvetési Gazdálkodási és Információs Rendszer személyi pénzbeni járandóságok alrendszerében adatrögzítést
végez. Az iskolarendszerû képzés minõsítését az elrendelõ
parancsban, határozatban vagy a tanulmányi szerzõdésben
a személyügyi szervek végzik.
(3) A 2006. január 1.–2009. január 31. között, valamint
az azt követõen elrendelt tanulmányokhoz, megkötött tanulmányi szerzõdésekhez kapcsolódóan 2009. február
1-jét követõen felmerült költségeket külön kell rögzíteni.
(4) A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. a tulajdonosi határozat alapján, elektronikus formában az adott turnus végét követõen legfeljebb 15 napon belül igényjogosultanként és összesítve adatot szolgáltat a HM központi
pénzügyi szerve részére
a) az igényjogosultak részére nyújtott üdülési kedvezmény (a kereskedelmi árhoz képest kedvezményesen biztosított üdülési szolgáltatás révén az igényjogosult részére
juttatott bevétel) értékérõl,
b) a repülõhajózó állomány részére természetben nyújtott kötelezõ rekreáció értékérõl.

3. §
A HM központi pénzügyi szerve a más szervekhez vezényelt hivatásos állomány részére a HM által biztosított
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járandóságokról beérkezõ adatszolgáltatást a beérkezést
követõen 15 napon belül továbbítja a vezényeltet foglalkoztató más szerv részére.

4. §
(1) A honvédelmi szervezeteket terhelõ cégautóadó bevallását és az adó befizetését a HM központi pénzügyi
szerve végzi.
(2) A cégautóadó bevallásához az Szja tv. szerint személygépkocsinak minõsülõ gépjármûvekrõl a hatósági
nyilvántartás szerinti tulajdonos (pénzügyi lízing esetén a
lízingbe vevõ) honvédelmi szervezet minden negyedévet
követõ 10-éig adatot szolgáltat a HM központi pénzügyi
szerve részére.

2009/11. szám
5. §

Ez az utasítás az aláírásának napján lép hatályba. Ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a munkáltató által biztosított
egyes béren kívüli juttatások nyilvántartásához szükséges
adatszolgáltatás rendjérõl szóló 121/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás.

Budapest, 2009. március 9.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
18/2009. (III. 20.) HM
utasítása
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központ alacsony készenlétû
civil-katonai együttmûködési csoportjai
és lélektani mûveleti csoportjai
személyi állományának biztosításáról,
rendelkezésre állásáról és felkészítésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ (a továbbiakban: MH
CKELMK) alacsony készenlétû civil-katonai együttmûködési csoportjai (a továbbiakban: CIMIC-csoportok) és
lélektani mûveleti csoportjai (a továbbiakban: PSYOPScsoportok) személyi állományának biztosításáról, rendelkezésre állásáról és felkészítésérõl az alábbi utasítást
adom ki:
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3. §

Az MH missziós kontingensei és a NATO felajánlott
készenléti szolgálatok számára közvetlen szakmai támogatás képességének kialakítása és fenntartása érdekében
az alacsony készenlétû CIMIC/PSYOPS-csoportok állományába jelentkezõ hivatásos és szerzõdéses katonákat fel
kell készíteni:
a) szakterülete érvényben lévõ, NATO- és nemzeti
doktrínái, irányelvei és szabályzói, az alkalmazási elvek,
módszerek alkalmazására,
b) a misszió/készenléti szolgálat feladata, célja; sajátosságaiból következõ szakmai feladatok, a szakmai támogatás (modulelemek) megvalósítására,
c) a készenlét fokozását követõen végrehajtandó feladatok elvégzésére,
d) a mûveleti területen található lehetséges célcsoportok
etnikai, vallási, politikai, kulturális viszonyaira,
e) a lehetséges szakmai feladat végrehajtásához szükséges anyagi, technikai eszközök, berendezések, felszerelések készségszintû rendeltetésszerû felhasználására és karbantartására.

Általános rendelkezések
1. §

4. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre (a
továbbiakban: ZMNE), valamint a Magyar Honvédség (a
továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

(1) Az alacsony készenlétû CIMIC-csoportok állománya csoportonként 7 fõbõl, valamint l fõ tiszt és 1 fõ zászlós/tiszthelyettes rendfokozatú tartalék személybõl áll a
következõk szerint:
a) l fõ csoportparancsnok (õrnagy);
b) l fõ hadmûveleti tiszt (csoportparancsnok-helyettes)
(százados);
c) 2 fõ hadmûveleti beosztott (hadnagy/fõhadnagy);
d) 2 fõ hadmûveleti beosztott (zászlós/tiszthelyettes),
egyben rádiókezelõ és gépjármûvezetõ;
e) l fõ nyilvántartó (tiszthelyettes), egyben rádiókezelõ
és gépjármûvezetõ.

Az alacsony készenlétû csoportok
személyi állománya és szervezete
2. §
(1) Az alacsony készenlétû CIMIC/PSYOPS-csoportok
állományába jelentkezõ hivatásos és szerzõdéses katonáknak az alábbi általános követelményeknek kell megfelelniük:
a) a tisztek esetében STANAG 6001 szerinti 3333,
zászlósok és tiszthelyettesek esetén STANAG 6001 szerinti 2222, vagy azzal azonos szintû nyelvismeret megléte;
b) a külföldi szolgálat ellátására vonatkozó egészségügyi és fizikai normák teljesítése;
c) legalább „B” típusú nemzetbiztonsági szakvélemény.
(2) A csoport 100%-os hadrafoghatósága érdekében állománykategóriánként az állomány minimum 25%-ának,
de legalább l fõ tiszt és 1 fõ zászlós/tiszthelyettes rendfokozatú tartalékszemélynek a felkészítése szükséges.

(2) Az alacsony készenlétû PSYOPS-csoportok állománya csoportonként 4 fõbõl, valamint l fõ tiszt, 1 fõ zászlós/tiszthelyettes tartalékszemélybõl áll, a következõk
szerint:
a) l fõ csoportparancsnok (százados);
b) l fõ hadmûveleti tiszt (csoportparancsnok-helyettes)
(fõhadnagy);
c) 1 fõ hadmûveleti beosztott (zászlós);
d) 1 fõ hadmûveleti beosztott (tiszthelyettes-fõtörzsõrmester), egyben rádiókezelõ és gépjármûvezetõ.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott csoportok
technikai eszközei csoportonként megegyeznek az MH
CKELMK magasabb készenlétû csoportok állománytáblája szerint rendszeresített technikai eszközökkel és felszereléssel.
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5. §

(1) Az alacsony készenlétû CIMIC/PSYOPS-csoportok
állománya az MH ÖHP parancsnokának, az MH ÖHP Civil-katonai Kapcsolatok Fõnökség (a továbbiakban: MH
ÖHP CKKF) fõnöke útján felterjesztett jelentkezés alapján kerül létrehozásra és fenntartásra.
(2) Az alacsony készenlétû CIMIC- és PSYOPS-csoportok állományának kiválasztását a feladat végrehajtására kijelölt szervezet vezetõje – együttmûködve az MH
CKELMK parancsnokával – a 2. §-ban meghatározott követelmények figyelembevételével végzi el.
(3) A feladat végrehajtására kijelölt szervezet vezetõje
gondoskodik a szervezeténél végbemenõ személyi mozgások esetén az általa kiállítandó CIMIC- és PSYOPS-csoport folyamatos feltöltöttségérõl, az állomány legalább 70
százalékos szakmai kiképzettségérõl, valamint az újonnan
beosztásba kerültek számára fél éven belül biztosítja a
szakmai kiképzésen való részvétel lehetõségét.
(4) A feladat végrehajtására kijelölt szervezet vezetõje
felelõs a személyi állomány létszámának igény szerinti
biztosításáért, a személyi állományban bekövetkezett változások jelentéséért, illetve tájékoztatás megküldéséért
(MH ÖHP CKKF fõnöke útján) az MH ÖHP parancsnoka
felé.
(5) Az MH ÖHP által meghatározott igény alapján a feladat végrehajtására kijelölt szervezet vezetõje végrehajtja
a személyi állomány átadását az MH CKELMK részére.

6. §
A logisztikai biztosítás terén a csoportok részére az érvényben lévõ missziós, illetve készenléti feladatokkal
kapcsolatos szabályzók az irányadóak.

7. §
Az alacsony készenlétû CIMIC- és PSYOPS-csoportok
állományába kijelölt személyek számára az állományba
tartozásért külön pénzügyi juttatás nem adható, de konkrét
feladat-végrehajtás során (gyakorlat, készenléti szolgálatellátás, külföldi misszió, tartós külföldi vezénylés) a vonatkozó mindenkori hatályos pénzügyi elõírásokat kell alkalmazni.

Az alacsony készenlétû csoportok alkalmazása
8. §
(1) Az alacsony készenlétû CIMIC- és PSYOPS-csoportok alkalmazására eseti alapon kerül sor.
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(2) A csoportok elsõsorban az MH missziói CIMIC/
PSYOPS szakmai támogatásának végrehajtására és a különbözõ készenléti szolgálatok CIMIC/PSYOPS szakmai
megerõsítésére vehetõk igénybe.
(3) A csoportok egyes tagjainak feladat-végrehajtásra
történõ aktivizálása a békeidõszaki átcsoportosítási tervben meghatározottak szerint, az MH ÖHP által meghatározott igény alapján, vezényléssel történik. Alkalmazás esetén a csoportok tagjai – az elõzetes elgondolás szerint –
6 hónapot töltenek mûveleti területen.

Felkészítés, kiképzés
9. §
(1) Az alacsony készenlétû CIMIC- és PSYOPS-csoportok szakfelkészítése szakmai alapfelkészítésbõl, szakmai haladó felkészítésbõl, külföldi tanfolyamrendszerû
szakmai felkészítésbõl, hazai és külföldi gyakorlaton való
részvételbõl, valamint az alkalmazási készenlétre történõ
célfelkészítésbõl áll.
(2) A szakmai felkészítés irányelveinek kiadásárért az
MH ÖHP CKKF fõnöke felelõs.
(3) A szakmai alapfelkészítést, a szakmai haladó felkészítést, a szinten tartó foglalkozást az MH CKELMK parancsnoka vezeti. A felkészítésekre a csoportok teljes állománya – a tartalékkal együtt – összevonásra kerül.
(4) A szakmai alapfelkészítés idõtartama 60 óra. Az állomány cserélõdését figyelembe véve az MH CKELMK
parancsnoka évente megvizsgálja a további szakmai alapfelkészítés szükségességét.
(5) Szakmai haladó felkészítés évente 30 óra idõtartamban kerül végrehajtásra. A felkészítés célja a magasabb készenlétû csoportok alkalmazási tapasztalatai, más nemzetközi szakmai tapasztalatok (továbbképzések, konferenciák, tanfolyamok, gyakorlatok), az új vagy átdolgozott
szakmai dokumentumok feldolgozása. Évente az egyik
felkészítést úgy kell megtervezni, hogy annak egy része
alapvetõen illeszkedjen valamely dandár vagy a ZMNE
gyakorlatához, amely során a CIMIC/PSYOPS-csoportok
szakmai támogató funkciót gyakorolnak.
(6) A külföldi tanfolyamrendszerû szakmai ismeretet
kiegészítõ felkészítés, valamint hazai és külföldi gyakorlaton való részvétel az MH ÖHP CKKF tervei alapján kerül
végrehajtásra.
(7) Az MH ÖHP CKKF fõnöke által meghatározott kiképzési követelmények alapján az MH CKELMK parancsnoka szakfelkészítési programot készít, amelyet az
MH ÖHP CKKF részére terjeszt fel jóváhagyásra. A felkészítések idõpontját a kijelölt szervezetek vezetõivel
együttmûködve, javaslataikat figyelembe véve tervezik.
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A jóváhagyott programot az MH CKELMK parancsnoka
legalább 3 hónappal a felkészítés megkezdése elõtt tájékoztatásra megküldi a kijelölt szervezetek részére.

CKKF fõnöke – a szakmai kérdések tisztázása érdekében –
közvetlen munkakapcsolatot tarthat fenn a kijelölt szervezetek vezetõivel.

(8) A kijelölt szervezetek vezetõi biztosítják az alacsony készenlétû CIMIC- és PSYOPS-csoportokba kijelölt személyek terv szerinti felkészítésen való részvételét.

(2) Az MH CKELMK parancsnoka a CIMIC- és
PSYOPS-csoportok személyi állományának kiválasztásával, felkészítésével, rendelkezésre állásával kapcsolatos
kérdésekben közvetlen munkakapcsolatot tarthat fenn a
kijelölt szervezetek vezetõivel.

(9) Az alkalmazási készenlétre történõ célfelkészítésre
(maximum 5 nap idõtartamban) az MH CKELMK parancsnoka külön tervet készít. A célfelkészítés fõ célja az
általános CIMIC és PSYOPS szakmai ismeretek felfrissítése és bõvítése, célirányos hadszíntéri CIMIC- és
PSYOPS-felkészülés, a csoport túlélését biztosító általános katonai felkészítés és az alkalmazásra kerülõ állomány
összekovácsolása, felmérése.
(10) A nyelvi követelmények teljesítése érdekében a kijelölt katonai szervezetek vezetõi kiemelt feladatként kezelik a csoportban részt vevõk nyelvi képzését.

Az alacsony készenlétû csoportok
irányítása és vezetése

Záró rendelkezések
11. §
Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központ kettõs rendeltetésû, alacsony készenlétû civil-katonai együttmûködési csoportjai
személyi állományának biztosításáról, rendelkezésre állásáról és felkészítésérõl szóló 111/2007. (HK 19.) HM
HVKF intézkedés hatályát veszti.

10. §
(1) A alacsony készenlétû csoportok szakmai irányítását
az MH ÖHP CKKF fõnöke gyakorolja. Az MH ÖHP

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
19/2009. (III. 20.) HM
utasítása
a Magyar Honvédség civil-katonai együttmûködési
funkcionális szakértõi csoport létrehozásának,
készenlétének, felkészítésének és ellátásának
szabályozásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen felügyelete, közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §
(1) A civil-katonai együttmûködés (a továbbiakban:
CIMIC) feladataira létrehozott szakalegység alkalmazása
során szükséges speciális szakértelmet az MH civil-katonai együttmûködési funkcionális szakértõi csoport (a továbbiakban: CIMIC FSZCS) biztosítja.
(2) Az MH CIMIC FSZCS egy 180 napos készenlétû
(25 fõs) csoportból és egy 30 napos készenlétû (25 fõs)
csoportból áll.
(3) Az MH CIMIC FSZCS 180 napos készenlétû csoportja és 30 napos készenlétû csoportja a következõ szakértõkbõl áll:
a) közügyek: 6-6 fõ;
b) humanitárius segítségnyújtás: 4-4 fõ;
c) polgári infrastruktúra: 9-9 fõ;
d) kulturális ügyek: 3-3 fõ;
e) gazdasági ügyek: 3-3 fõ.
(4) A funkcionális szakértõk fõ feladatai:
a) a polgári helyzet értékelése a funkcionális szakterületnek megfelelõen;
b) szakértõi elemzések, javaslatok készítése a tevékenység rendjére, a polgári és katonai erõforrások alkalmazására;
c) a mûveleti terv sikerét biztosító alapvetõ projektek
irányítása;
d) igény szerint közvetlen technikai támogatás biztosítása.
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3. §

Az MH CIMIC FSZCS készenléte biztosításáért az MH
Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ (a továbbiakban: MH CKELMK) parancsnoka a felelõs, ennek keretében feladatai a következõk:
a) rendelkezik a szakértõkkel kapcsolatos, alkalmazásuk tervezése érdekében szükséges, de minimálisan az
alábbi adatokkal:
aa) a szakértõk szolgálati helye, a szolgálati elöljáró elérhetõsége,
ab) a szakértõk állandó és ideiglenes tartózkodási helye,
elérhetõsége (kiértesítési címe, telefonszáma),
ac) a szakértõk alkalmazásának esetleges korlátai, az
akadályoztatás oka és idõtartama,
ad) a rendelkezésre álló szakértõi létszám szakterületenként,
ae) a szakértõk felkészítésének helyzete,
af) a szakértõk egyéni felszereléséhez szükséges adatok
(gázálarc, repeszálló mellény mérete stb.);
b) az aa)–af) alpontokban meghatározott adatokat naprakészen tartja. Ha valamely területen a rendelkezésre álló
szakértõi létszám 70% alá csökken, jelenti az MH Összhaderõnemi Parancsnokság Civil-katonai Kapcsolatok Fõnökség (a továbbiakban: MH ÖHP CKKF) fõnöke részére;
c) gondoskodik a szakértõ adminisztratív, logisztikai,
egészségügyi, humán felkészítésérõl, valamint a szükséges, mérethelyes, egyéni védõfelszerelésük központi raktárból történõ biztosításáról;
d) az MH Összhaderõnemi Parancsnoksággal (a továbbiakban: MH ÖHP) együttmûködve elõkészíti az Egyetértési Megállapodás keretszövegeit, az elvonuló szakértõk
hadszíntéri logisztikai utalásának elõkészítése érdekében;
e) az MH ÖHP CKKF fõnöke szakmai egyetértésével
megállapodást készít a szakértõkkel. A megállapodásnak
tartalmaznia kell a szakértõk készenlétére (rendelkezésre
állására), adatszolgáltatására, felkészítésére, továbbképzésére, ellátására vonatkozó alapvetõ jogokat és kötelezettségeket.

4. §
Az MH CIMIC FSZCS felkészítésének szakmai irányítását az MH ÖHP CKKF fõnöke az MH CKELMK parancsnoka útján végzi. A szakértõk felkészítéséért az MH
CKELMK parancsnoka a felelõs.

5. §
Az MH CKELMK parancsnoka fõbb feladatai az MH
CIMIC FSZCS felkészítésével, továbbképzésével kapcsolatban:
a) évente egy alkalommal, 3–5 nap idõtartamban a szakértõk részére szakmai összevonást szervez;
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b) mûveleti területen történõ alkalmazás elõtt az érintett
szakértõk részére szükség szerint egyéni, illetve összevont
felkészítést szervez;
c) a szakértõi összevonások levezetésére a CIMIC-témakörök/szakkérdésekbõl az MH CKELMK állományából foglalkozásvezetõket készít fel, a speciális ismeretek
oktatásához külsõ elõadókat kér fel;
d) az összevonások és a kiadványok költségeit betervezi
az éves költségvetésébe.
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(2) A pályázatot nyert szakértõk felkészítése tanfolyamrendszerû képzési rendszerben hazai, valamint külföldi
rendezvényeken történik.
(3) Az MH CIMIC FSZCS személyi állományának hazai felkészítését az MH ÖHP CKKF fõnöke követelményei és szakmai irányítása alapján az MH CKELMK végzi, a külföldi felkészítést az MH ÖHP CKKF szervezi.

8. §
6. §
A funkcionális szakértõk eredeti beosztásuk megtartása
mellett, NATO- vagy más nemzetközi misszióhoz történõ
magyar hozzájárulás esetén, ideiglenes jelleggel kerülnek
igénybevételre. A szakértõk konkrét mûveletben történõ
alkalmazása külön szerzõdés alapján történik, a missziókra vonatkozó elõírások alapján.

7. §
(1) Az MH CIMIC FSZCS állományának kiválasztása
és feltöltése érdekében az MH ÖHP parancsnoka pályázatot ír ki.

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg az MH civil-katonai együttmûködési funkcionális
szakértõi csoport készenléte, felkészítése és ellátása szabályozásáról szóló 144/2003. (HK 1/2004.) HVK hadmûveleti és kiképzési csoportfõnöki intézkedés, az MH civilkatonai együttmûködés funkcionális szakértõi csoport létrehozásáról szóló 82/2003. (HK 22.) HM utasítás, valamint az MH civil-katonai együttmûködés funkcionális
szakértõi csoport létrehozásáról szóló 82/2003. (HK 22.)
HM utasítás módosításáról szóló 69/2004. (HK 20.) HM
utasítás hatályát veszti.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
4/2009. (III. 20.) IRM
utasítása
a fogvatartottak számára kábítószer-függõséget
gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelõ más
ellátás vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás
biztosításáról
A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a kábítószerfüggõséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelõ más ellátás vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás
szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására – az alábbi utasítást adom ki:
1. A fogvatartottak kábítószer-függõséget gyógyító kezelésének, valamint kábítószer-használatot kezelõ más ellátásának biztosítására az alább felsorolt büntetés-végrehajtási intézeteket (a továbbiakban: bv. intézet) jelölöm ki:
a) Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet,
b) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet,
c) Budapesti Fegyház és Börtön,

d) Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl),
e) Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét),
f) Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet,
g) Kalocsai Fegyház és Börtön.
2. A fogvatartottak kábítószer-függõséget gyógyító kezelésének és kábítószer-használatot kezelõ más ellátásának szakmai felügyeletét az Igazságügyi Megfigyelõ és
Elmegyógyító Intézet fõigazgató fõorvosa látja el.
3. A fogvatartottak számára a kábítószer-használatot
megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás biztosítására a Nemzeti Drogmegelõzési Intézet által meghatározott területi
ellátási kötelezettséggel mûködõ szolgáltatóval kötött
együttmûködési szerzõdéssel rendelkezõ bv. intézeteket
jelölöm ki.
4. Az addikció súlyosságát megállapító elõzetes állapotfelmérés végzésére jelen utasítás 1. pontjában felsorolt bv.
intézeteket jelölöm ki.
5. Ez az utasítás a közzétételét követõ 30. napon lép hatályba.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2009. (III. 20.) KvVM
utasítása
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá
tartozó közigazgatási szervek környezetveszélyeztetést
okozó légszennyezettség kialakulása esetén
a rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettségérõl

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza a
szmoghelyzet elrendelését elõidézõ légszennyezõ anyag
megnevezését, koncentrációjának mértékegységét és értékét, valamint az idõszakot, amelyre a vizsgálati eredmény
vonatkozik.

1. §

(1) Az OMSZ a felügyelõség tájékoztatását követõen a
szálló porra (PM10) vonatkozó szmogriadó elrendeléséhez
és megszüntetéséhez elõrejelzést ad – telefonon és elektronikus levélben – az érintett települési önkormányzat
polgármestere (fõpolgármester) részére.

Az utasítás hatálya a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt álló környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségre (a továbbiakban: felügyelõség) és az Országos Meteorológiai Szolgálatra
(a továbbiakban: OMSZ) terjed ki.

4. §

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõrejelzés egynapos, háromnapos és egyhetes idõszakokra készül. Az elõrejelzés
tartalmazza a szmoghelyzet kialakulásának lehetõségét,
illetve várható alakulását.

2. §
A felügyelõség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekrõl szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján
az egységes környezethasználati engedélyhez kötött üzemeltetõk közül a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások üzemeltetõirõl minden év április 30-ig tájékoztatja a
telephely szerint illetékes polgármestert. A tájékoztatás
tartalmazza a felügyelõség rendelkezésére álló legutolsó
adatok figyelembevételével az üzemeltetõ nevét, a telephely címét, valamint a kibocsátott légszennyezõ anyagok
körét.

3. §

5. §
A szmoghelyzet megszüntetéséig 3–4. §-aiban meghatározott tájékoztatást a felügyelõség és az OMSZ folyamatosan, de legalább naponta biztosítja.

6. §
Az utasítás a kiadmányozását követõ napon* lép hatályba.
Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

(1) A felügyelõség tájékoztatást ad telefonon és elektronikus levélben, a tájékoztatási küszöbértékre vonatkozó
egyórás – szálló por (PM10) esetében a 24 órás – átlag elérése esetén az OMSZ és az érintett települési önkormányzat polgármestere részére.

* A kiadmányozás napja: 2009. március 6.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasítása
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
20/2009. (III. 20.) KHEM
utasítása
a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium
lakáscélú támogatási rendszerérõl
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban Ktv.) 49/H. § (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) lakáscélú támogatási rendszerét a következõk szerint szabályozom:

I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
Az utasítás hatálya
1. §
(1) Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a minisztériummal határozatlan idõre szóló
a) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre és
ügykezelõkre, valamint
b) munkaviszonyban álló munkavállalókra
(a továbbiakban együtt: munkatárs).
(2) A IV. fejezet hatálya nem terjed ki a munkaviszonyban álló munkavállalókra.
(3) A minisztérium a munkatársak részére – az utasításban meghatározott feltételekkel – a következõ lakáscélú
munkáltatói támogatásokat nyújtja:
a) lakásbérleti támogatás,
b) szolgálati lakás,
c) lakáscélú munkáltatói kölcsön.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az utasítás tartalmazza a Ktv. 49/I. §-ában szabályozott állami
készfizetõ kezességvállaláshoz kapcsolódó minisztériumi
eljárási szabályokat.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
(1) Az utasítás alkalmazása szempontjából
a) lakásépítés: a munkatárs tulajdonába (résztulajdonába) kerülõ lakás építése, építtetése;

b) lakásvásárlás: a munkatárs által lakás tulajdonjogának (résztulajdonjogának) és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerzõdés (pl. csere) keretében történõ megszerzése;
c) lakásbõvítés: lakás alapterületének növelése, ha az
legalább egy lakószobával történõ bõvítést eredményez,
feltéve, ha a munkatárs a lakás tulajdonosa (résztulajdonosa), vagy a bõvítés révén azzá válik;
d) lakáskorszerûsítés: a munkatárs tulajdonában (résztulajdonában) álló lakás komfortfokozatának növelése céljából
– víz-, csatorna-, elektromos, gázközmû bevezetése, illetve belsõ hálózatának kiépítése;
– fürdõszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen
helyiség nincs;
– központosított fûtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is;
– az épület szigetelése, beleértve a hõ-, hang-, illetve
vízszigetelési munkálatokat,
– a külsõ nyílászárók (ajtó, ablak) szigetelése vagy korszerûre cseréje;
– tetõ, illetve födémszint cseréje, felújítása, szigetelése.
A korszerûsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó
helyreállítási munka, a korszerûsítés közvetlen költségeinek 20%-áig. E munkákhoz csak az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõségigazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelõségi igazolással rendelkezõ termékeket lehet felhasználni.
e) illetményalap: a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerinti
mindenkori köztisztviselõi illetményalap, amelyet évente
a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény határoz meg.1
(2) Ahol az utasítás jogviszonyt említ, azon a közszolgálati jogviszonyt és a munkaviszonyt is érteni kell.

A lakáscélú munkáltatói támogatásokra vonatkozó
közös szabályok
3. §
(1) A III. fejezetben meghatározott lakáscélú munkáltatói támogatások iránti kérelmeket – a Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: LÜB) elnökének címezve, és a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatával ellátva – a Humánigazgatási Fõosztályon kell benyújtani.

1

Az utasítás hatálybalépésekor: 38 650 Ft.
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(2) A lakáscélú munkáltatói támogatások odaítélésérõl,
a LÜB javaslatának figyelembevételével, a gazdasági és
ágazatfinanszírozási szakállamtitkár dönt. Az utasításban
meghatározottaktól eltérõ feltételekkel és mértékkel történõ lakáscélú munkáltatói támogatás odaítélésérõl, különösen méltányolandó körülmények fennállása esetén – a
jogszabályi elõírások figyelembevételével – a miniszter
dönthet.
II. A LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG
4. §
(1) A LÜB – az utasításban meghatározott támogatások
elbírálása tekintetében – a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár tanácsadó, döntés-elõkészítõ, javaslattevõ szerve.
(2) A LÜB 6 tagú testület, elnökét és tagjait a gazdasági
és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár bízza meg. A megbízás három évre szól, amely meghosszabbítható, és bármikor visszavonható.
(3) A LÜB
a) elnöke: a Humánigazgatási Fõosztály vezetõje,
b) tagjai:
– a Jogi Fõosztály egy kijelölt köztisztviselõje,
– a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály egy kijelölt köztisztviselõje,
– egy fõ a minisztériumnál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szervek által együttesen delegált személy,
– egy fõ építésügyi-mûszaki és egy fõ banki-pénzügyi
szakértelemmel rendelkezõ minisztériumi munkatárs.
(4) A LÜB feladatai teljesítése során, szükség esetén,
más személyeket is bevonhat a munkájába.
(5) A LÜB mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Humánigazgatási Fõosztály látja el.
(6) A LÜB üléseit az elnök hívja össze szükség szerinti
gyakorisággal, de legalább kéthavonta, mûködésének szabályait maga határozza meg.
(7) A LÜB határozatképes, ha a tagok kétharmada
– köztük a Jogi Fõosztály és a Költségvetési, Tervezéskoordinációs és Kontrolling Fõosztály képviselõje – jelen
van. A LÜB döntéseit nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlõség esetén az elnök
szavazata dönt.
(8) A LÜB döntéshozatali eljárása keretében a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály
képviselõje köteles nyilatkozni a lakáscélú munkáltatói támogatás rendelkezésre álló forrásának mértékérõl, és ennek alapján a kötelezettségvállalás lehetséges összegérõl;
a Jogi Fõosztály képviselõje pedig felelõs a döntéshozatali eljárás szabályszerû – az utasításban meghatározott,
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továbbá a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ – lefolytatásáért.
(9) A LÜB üléseirõl minden esetben emlékeztetõ készül, amely tartalmazza a jelenlévõk nevét, a kérelmek rövid ismertetését és a döntésre vonatkozó javaslatokat. Az
emlékeztetõt – legkésõbb az ülés megtartásától számított
3 munkanapon belül – meg kell küldeni a gazdasági és
ágazatfinanszírozási szakállamtitkárnak.
(10) A kérelmek elbírálásánál az igénylõ lakáskörülményeit, lakásigényének mértékét, szociális helyzetét és családi körülményeit, valamint munkájáról a munkáltatói jogkör gyakorlójának véleményét kell figyelembe venni.

III. AZ EGYES LAKÁSCÉLÚ
MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁSOK
Lakásbérleti támogatás
5. §
(1) A minisztérium lakásbérleti támogatásban részesítheti azt a munkatársat
a) akinek legalább hat hónapja fennáll a jogviszonya a
minisztériumnál,
b) állandó lakóhelye Budapest közigazgatási határán kívül van, és lakóhelyétõl a munkahelye napi munkába járással nehezen, vagy egyáltalán nem érhetõ el, továbbá
c) aki – vagy akinek házastársa, élettársa, szülõje – Budapest közigazgatási határán belül lakástulajdonnal nem
rendelkezik, vagy
d) nem bérlõje önkormányzati bérlakásnak, illetve a 6. §
(1) bekezdésében meghatározott szolgálati lakásnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása esetén a munkatárs akkor részesíthetõ lakásbérleti
támogatásban, ha érvényes lakásbérleti vagy albérleti szerzõdés alapján lakik Budapesten.
(3) A lakásbérleti támogatás mértéke legfeljebb a rezsiköltségek nélkül számított bérleti díj 50%-ának megfelelõ
összeg, amely azonban nem haladhatja meg az illetményalap 80%-ának megfelelõ összeget.
(4) A lakásbérleti támogatás iránti kérelmet az 1. számú
melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell
a) az érvényes – két tanú aláírásával ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett – lakásbérleti vagy albérleti szerzõdés egy példányát,
b) a kérelmezõ lakó- és tartózkodási helyét igazoló okmány (személyi igazolvány vagy lakcímkártya) másolatát,
valamint
c) a bérleti díj megfizetését igazoló bizonylatot (csekk
feladóvevény másolata, átvételi elismervény, átutalási
megbízás másolata stb.).
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(5) A lakásbérleti támogatás határozott idõre – határozott idejû bérleti szerzõdés esetén annak idõtartamát nem
meghaladóan –, de legfeljebb három évre állapítható meg.
A munkatárs újabb kérelmet csak akkor nyújthat be, ha korábban 3 évnél rövidebb ideig részesült lakásbérleti támogatásban.
(6) A lakásbérleti támogatást a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály a havi illetmény számfejtésével együtt folyósítja. A lakásbérleti támogatás a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint adózik.
(7) A munkatárs a bérleti jogviszony megszûnését haladéktalanul köteles a LÜB elnökének bejelenteni, mely a
lakásbérleti támogatás folyósításának automatikus megszûnését vonja maga után.
(8) Lakásbérleti támogatás nem illeti meg a munkatársat
a) a felmentési, illetve munkáltatói rendes felmondási
idõnek a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés;
b) 30 napon túli, bármilyen jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság;
c) 30 napon túli egyéb távollét (pl. külföldi ösztöndíj,
nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás, határozott
idejû áthelyezés), a szülési szabadság kivételével,
idõtartamára.
(9) A munkatárs köteles bejelenteni a LÜB elnökének a
(8) bekezdésben foglaltak bekövetkezését, mely a (8) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetekben a lakásbérleti
támogatás folyósításának felfüggesztését vonja maga után.
(10) A támogatásban részesülõ munkatárs köteles a bérleti díjak megfizetését – kimutatással és a bérbeadó által
aláírt átvételi elismervénnyel – igazolni a LÜB felé minden évben december 5. napjáig. Amennyiben a munkatárs
a bérleti díj megfizetését nem igazolja, a részére nyújtott
támogatást köteles visszafizetni.

Szolgálati lakás
(a minisztérium tulajdonában lévõ lakások igénybevétele)
6. §
(1) A minisztérium a Budapest XI. kerületi Külkereskedelmi Otthonházban (Hegyalja út 176–178.) egy garzonlakással, illetve a XIII. kerületi Tatai úti társasházban (Szent
László u. 83.) egy egyszobás lakással (a továbbiakban
együtt: szolgálati lakások) rendelkezik.
(2) A szolgálati lakások azt a célt szolgálják, hogy a
munkatársaknak – akik valamilyen körülmény folytán lakáshelyzetüket átmenetileg nem tudják megoldani – kultúrált lakáskörülményeket biztosítson.
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(3) A szolgálati lakások igénybevételére a LÜB, a szolgálati lakások megüresedése esetén, pályázati felhívást
tesz közzé a minisztérium belsõ tájékoztatójában (intranet,
illetve kör-e-mail a minisztériumi levelezõrendszeren keresztül), amelyre az igénylõ munkatársnak pályázatot kell
benyújtania. A pályázatban tájékoztatást kell adni a pályázó jelenlegi lakáskörülményeirõl, családi állapotáról, illetve arról, hogy milyen körülmény miatt indokolt számára a
szolgálati lakás igénybevétele.
(4) Szolgálati lakás igénybevételére pályázhat az a
munkatárs
a) akinek a minisztériumnál legalább egy éve fennáll a
jogviszonya, vagy egyébként – áthelyezés esetén – egyéves folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és
b) lakáshelyzete, szociális körülményei folytán arra rászorul.
(5) A (3) bekezdés szerinti pályázathoz a munkatársnak
csatolnia kell
a) a lakó- és tartózkodási helyet igazoló személyi igazolvány, illetve lakcímkártya másolatát,
b) a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ véleményét,
valamint
c) a rászorultságot igazoló egyéb okiratokat (pl. házastárs jövedelemigazolása, eltartott gyermekek anyakönyvi
kivonatának másolata stb.).
(6) A lakások igénybevételére legfeljebb 2 évre szóló
bérleti szerzõdéssel kerülhet sor, amely nem hosszabbítható meg. A bérleti szerzõdés megkötésérõl, valamint a szerzõdésbõl eredõ jogok és kötelezettségek végrehajtásáról a
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság GKM Szolgáltatási
Osztálya (továbbiakban: KSZF) gondoskodik.
(7) A LÜB a döntés-elõkészítés során – a rangsorolás
céljából – az alábbi szempontokat értékeli: a minisztériumnál töltött jogviszony idõtartama, életkor, jövedelem,
jelenlegi lakáskörülmények, a munkáltatói jogkör gyakorlójának véleménye. A LÜB – több pályázó esetén – elõnyben részesíti a fiatalokat, a többgyermekes munkatársakat
és az alacsony jövedelemmel rendelkezõket.
(8) A bérlõ a bérleti díjon felül a KSZF-nek köteles
megtéríteni a közüzemi szolgáltatások (villany, gáz,
víz stb.) díjait is. A bérleti díj összege a társasházak közgyûléseinek határozatai függvényében módosulhat.
(9) Amennyiben a bérlõ munkatárs minisztériumnál
fennálló jogviszonya bármilyen jogcímen megszûnik, legkésõbb az utolsó munkában töltött napon köteles kiköltözni a lakásból. Ettõl késõbbi idõpontban – legkésõbb a munkatárs jogviszonya megszûnésének napján – történõ kiköltözés csak kérelemre, különösen méltányolandó körülmények fennállása esetén engedélyezhetõ.

2009/11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

3101

Lakáscélú munkáltatói kölcsön

g) kérelméhez csatolja a 11. § (2) bekezdésében meghatározott mellékleteket.

A lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtásának
feltételei

(4) A (2) bekezdés e) pontja szerinti célra nyújtott munkáltatói kölcsön esetén a (3) bekezdés f) pontja szerinti feltétel akként értelmezendõ, hogy a munkáltatói kölcsön jelzálogjog biztosítékául szolgáló, a kölcsönnel érintett ingatlan a forgalmi értékéhez képest legalább 20%-ban tehermentes legyen, vagy tehermentes rész hiányában a
munkatárs azzal egyenértékben más módon fedezetet biztosítson.

7. §
(1) A minisztérium a munkatársai lakáshoz jutását és lakáskörülményeinek javítását kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsönnel (a továbbiakban: lakáscélú kölcsön)
támogatja.
(2) A munkatárs részére lakáscélú kölcsön – a lakáscélú
számla vezetésével megbízott hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) útján – az alábbi célokra nyújtható:
a) lakásvásárlás,
b) lakásépítés,
c) lakáskorszerûsítés,
d) lakásbõvítés,
e) az a)–d) pontban meghatározott célokra hitelintézettõl felvett hitel egészének vagy részének visszafizetése.
(3) Lakáscélú kölcsönben részesíthetõ – a (2) bekezdésben meghatározott célokra – az a munkatárs, aki az alábbi
feltételeknek megfelel:
a) akinek a minisztériumnál legalább egy éve fennáll a
jogviszonya, vagy egyébként – áthelyezés esetén – egyéves folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik;
b) a lakásigénye méltányolható, azaz:
– a lakáscélú kölcsön felhasználásával vásárolt, épített,
bõvített, korszerûsített lakás nagysága nem haladja meg a
lakáscélú állami támogatásokról szóló hatályos jogszabály
szerinti méltányolható lakásigény mértékét, és
– a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem haladja meg;
c) a lakáscélú kölcsön felhasználásával a saját lakáshelyzetét rendezi (a vásárolni, építeni, bõvíteni, korszerûsíteni kívánt lakás legalább 50%-os arányban a tulajdonában áll, illetve kerül);
d) hozzájárul ahhoz, hogy a lakáscélú kölcsön visszafizetésének biztosítására az építeni, vásárolni, bõvíteni, korszerûsíteni kívánt ingatlanra a minisztérium javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint lakásvásárlás esetén elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre;
e) vállalja, hogy a minisztériumnál fennálló jogviszonyát a lakáscélú kölcsön visszafizetéséig fenntartja;
f) a lakás építéséhez, megvásárlásához, bõvítéséhez,
korszerûsítéséhez – a teljes vételárhoz, építési/korszerûsítési költséghez viszonyítva – legalább 20% önerõvel rendelkezik vagy önerõ hiányában azzal egyenértékben más
módon biztosít fedezetet,

(5) Annak a munkatársnak a lakásépítése, vásárlása támogatható, akinek magának, házastársának, élettársának
és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ
családtagjainak lakástulajdona nincs, illetõleg a meglévõt
az újabb lakás szerzése érdekében értékesíti.
(6) A munkatárs lakásának korszerûsítése, bõvítése akkor támogatható, ha saját magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjainak a korszerûsíteni, bõvíteni kívánt lakásán kívül más lakástulajdona nincs.
(7) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltaktól eltérõen támogatást vehet igénybe az is, akinek magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele
együttköltözõ családtagjainak
a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van
egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
b) a tulajdonában lévõ lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzõje elrendelte vagy engedélyezte, vagy
c) haszonélvezettel terhelt lakás tulajdonjogát öröklés
vagy ajándékozás útján szerezte meg és a haszonélvezõ a
lakásban lakik.
(8) Nem nyújtható lakáscélú kölcsön
a) annak, aki a kölcsönkérelemben szándékosan valótlan adatot, tényt közöl, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgat;
b) nem lakás céljára szolgáló épület, helyiség (pl. hétvégi ház, nyaraló, garázs) vásárlásához, építéséhez, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez;
c) telek vásárlásához;
d) vásárláshoz az adásvételi szerzõdés teljesítését (a vételár teljes kiegyenlítését) követõen;
e) építéshez, bõvítéshez a használatbavételi engedély
kiadását követõen;
f) korszerûsítéshez – amennyiben az szükséges – az
üzembe helyezéshez szükséges hatósági engedély kiadását
követõen;
g) ha az a személyi jövedelemadóról szóló, az elbíráláskor hatályos jogszabályban meghatározott adómentességet biztosító feltételektõl eltér;
h) annak, aki ellen fegyelmi vagy büntetõeljárás van folyamatban, illetve aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
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i) annak a munkatársnak, akinek a jogviszonya megszüntetése folyamatban van [jogviszonya megszüntetésérõl megállapodott, felmentését (munkáltatói felmondását)
átvette, illetõleg lemondását (munkavállalói felmondását)
benyújtotta, az áthelyezésére irányuló kérelem megérkezett stb.].
(9) A (8) bekezdés d)–f) pontjai nem vonatkoznak arra
az esetre, ha a munkatárs a munkáltatói kölcsönt a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott célból kéri.
(10) A munkatárs a minisztériumtól csak egyszer részesülhet lakáscélú kölcsönben. Kivételesen, különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállása esetén, újabb támogatási kérelem terjeszthetõ elõ, ha a munkatárs a korábbi kölcsönét visszafizette.
(11) A munkatárs korábbi munkahelyétõl kapott lakáscélú kölcsön csak a jelen utasításban foglaltaknak megfelelõ feltételekkel és mértékkel vállalható át.

A lakáscélú kölcsön mértéke és visszafizetésének
határideje
8. §
(1) A lakáscélú kölcsön maximális mértéke
a) 5 000 000 Ft lakásvásárlás és -építés,
b) 2 500 000 Ft bõvítés és korszerûsítés,
c) hitelintézettõl felvett kölcsön egészének vagy részének visszafizetésére igényelt kölcsön esetén – a hitelintézettõl felvett kölcsön felhasználási céljától függõen – az
a)–b) pontokban meghatározott összeg.
(2) A lakáscélú kölcsön összege nem haladhatja meg a
teljes vételárat, építési/bõvítési/korszerûsítési költséget,
valamint a hitelintézettõl felvett kölcsöntartozás még
fennálló részét.
(3) A lakáscélú kölcsön visszafizetésének határideje
(futamidõ) legfeljebb 15 év lehet, és azt – a munkatárs kérelmét figyelembe véve – úgy kell megállapítani, hogy a
munkatárs számára a törlesztõrészletek kifizetése aránytalan terhet ne jelentsen.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól magasabb összegû lakáscélú kölcsön, illetve hosszabb futamidõ
csak kivételes méltánylást érdemlõ körülmények fennállása esetén engedélyezhetõ.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen a futamidõ megállapításánál figyelembe kell venni
a) a munkatársra irányadó nyugdíjkorhatárt, de
b) legfeljebb a munkatárs 70. életévének betöltéséig terjedhet.
(6) A lakáscélú kölcsön visszafizetésének kezdõ idõpontja a hitelintézettel történõ megállapodás megkötését
követõ hónap 1. napja.
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A kölcsönszerzõdés tartalma, megszûnése,
a szerzõdés biztosítékai
9. §
(1) A kölcsönszerzõdés minden esetben tartalmazza
a) a kölcsön célját és összegét;
b) a kölcsön visszafizetésének határidejét (futamidõt) és
feltételeit;
c) a kölcsön késedelmes visszafizetése esetére irányadó
eljárást;
d) a munkatárs kötelezettségvállalását, hogy a minisztériumnál fennálló jogviszonyát a kölcsön folyósításától
számított, a szerzõdésben megállapított – legfeljebb a futamidõvel azonos – idõtartamig nem szünteti meg, illetve e
kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit;
e) a kölcsön fedezeteként szolgáló ingatlanra a minisztérium jelzálogjogának (lakásvásárlás esetén az elidegenítési és terhelési tilalom) bejegyzésére vonatkozó jogosultságok biztosítására utaló rendelkezést.
(2) A munkatárs köteles viselni a lakáscélú kölcsön hitelintézeti kezelésének költségeit.
(3) A kölcsön visszafizetésének biztosítására minden
esetben jelzálogjogot, továbbá lakásvásárlás esetén elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni a kölcsönnel érintett (vásárolni, építeni, bõvíteni, korszerûsíteni kívánt) ingatlanra, amelyhez a kölcsönvevõ munkatársnak,
illetve az ingatlan esetleges további tulajdonosainak írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot kell tenni.
(4) Amennyiben a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan
közös tulajdonban áll, a tulajdonostársat adóstársként kell
az ügyletbe bevonni.
(5) Amennyiben a LÜB megítélése szerint a kölcsönnel
érintett ingatlan nem nyújt kellõ fedezetet, a kölcsön folyósításához további biztosítékot [készfizetõ kezes(ek) állítása, másik ingatlanfedezet felajánlása] határozhat meg
feltételként.
(6) Ha a kölcsöntámogatásban részesített munkatárs a
törlesztési kötelezettségét – a hitelintézet tájékoztatása
szerint – késedelmesen teljesíti, a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 301. §
(1) bekezdése szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(7) A kölcsönszerzõdést a minisztérium azonnali hatállyal felmondja, ha a kölcsönben részesült munkatárs
a) a lakáscélú kölcsön iránti kérelmében szándékosan
valótlan adatot közölt vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott és ennek eredményeként jogtalan elõnyre tett
szert;
b) a lakáscélú kölcsön visszafizetésére vonatkozó megállapodást a hitelintézettel a munkáltatói kölcsön átutalásától számított hat hónapon belül nem kötötte meg és ennek okát nem igazolta;
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c) a lakáscélú kölcsönt jogosulatlanul nem a hitelcélnak
megfelelõen használja, illetve használta fel;
d) részletfizetési kötelezettségének az erre vonatkozó
írásbeli felszólítás ellenére – legalább három hónapon át –
nem tett eleget;
e) a minisztériumnál fennálló jogviszonya – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a kölcsönszerzõdésben vállalt határidõ elõtt megszûnik;
f) más súlyos szerzõdésszegést követett el.
(8) Nem kell felmondani a kölcsönszerzõdést, és a munkáltatói kölcsönt a munkatárs változatlan feltételekkel fizetheti vissza, ha
a) közszolgálati jogviszonya felmentéssel
– a Ktv. 17. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdésének a), b) és e) pontja szerinti okból, a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve,
– a Ktv. 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti okból,
felajánlható munkakör hiányában, illetve
b) munkaviszonya rendes felmondással
– a munkáltató mûködésével összefüggõ ok,
– nyugdíjazására tekintettel,
– egészségi, fizikai (nem szakmai) okra alapozott alkalmatlanság [Mt. 89. § (3) bekezdése] miatt, valamint
c) jogviszonya a prémiumévek programban történõ
részvétel, illetõleg különleges foglalkoztatási állományba
helyezés esetén az erre vonatkozó külön törvényben meghatározott módon,
d) a 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján tartós
külszolgálat céljából történõ határozott idõre szóló áthelyezéssel
szûnt meg.
(9) A kölcsönszerzõdés felmondása esetén a fennálló
kölcsöntartozás egy összegben válik esedékessé, melyet a
munkatárs 30 napon belül köteles visszafizetni.
(10) A munkatárs írásbeli kérelmére – különösen a jogviszony közös megegyezéssel vagy végleges áthelyezéssel
történõ megszûnése esetén –, a LÜB javaslatára a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár a (7) és (8) bekezdésben foglaltaktól eltérõ visszafizetési feltételeket is
engedélyezhet.
(11) Amennyiben a munkatárs jogviszonya halála miatt
szûnt meg, a túlélõ házastárssal vagy az örökösökkel lehetõség szerint az elhunyt munkatárssal megkötött szerzõdés
szerinti tartalommal kell a visszafizetésben megállapodni.
Kivételesen, a házastárs vagy örökös kérelmére – méltányolható okból – a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár engedélyezheti a kedvezõbb feltételekkel történõ visszafizetést, vagy – a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben meghatározott feltételekkel és mértékig – a kölcsön, illetve annak egy része vissza nem térítendõ támogatássá történõ átminõsítését. A fennálló kölcsöntartozás visszafizetésére a házastárssal vagy örökössel
megállapodást kell kötni.
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(12) Ha a lakáscélú kölcsöntámogatásban részesített
munkatárs minisztériumnál fennálló jogviszonya megszûnik, az új munkáltatója – külön megállapodás alapján – a
még ki nem egyenlített teljes kölcsöntartozást átvállalhatja.
(13) A munkáltatói kölcsön az állammal szemben fennálló tartozásnak minõsül, ezért – jogszabályi tilalom
miatt – nem engedhetõ el, ide nem értve a (11) bekezdés
szerinti átminõsítést vissza nem térítendõ támogatássá.

A lakáscélú kölcsönnel terhelt ingatlan elidegenítése,
a jelzálogjog átjegyzése,
további jelzálogjog, illetve szolgalmi jog bejegyzése
10. §
(1) A minisztérium jelzálogjogával terhelt ingatlant
csak a minisztérium hozzájárulásával lehet elidegeníteni.
(2) Az ingatlan elidegenítéséhez a hozzájárulás akkor
adható meg, ha:
a) a lakáscélú kölcsönben részesített munkatárs vállalja,
hogy a még fennálló kölcsöntartozást egy összegben
visszafizeti, vagy
b) a kölcsönnel támogatott lakását a tulajdonába kerülõ
másik lakásra úgy cseréli el, illetõleg adásvételi (csere)szerzõdéssel vagy építéssel tulajdonába kerülõ újabb lakást úgy szerez, hogy a jelzálogjog a másik lakásra átjegyezhetõ.
(3) A (2) bekezdés a) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell a hitelintézet igazolását a kölcsön visszafizetésérõl.
Ebben az esetben a LÜB elnöke soron kívül megadhatja a
hozzájárulást az elidegenítéshez.
(4) A (2) bekezdés b) pontja esetén az elidegenítés és
jelzálogjog átjegyzése iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a vonatkozó adásvételi szerzõdéseket,
b) a jelzálogjoggal megterhelni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi, hiteles másolatát.
(5) Az ingatlan elidegenítéséhez a hozzájárulás kivételesen akkor is megadható, ha a minisztérium javára fennálló jelzálogjog a munkatárs által felajánlott másik ingatlanra átjegyezhetõ, és a felajánlott ingatlan a LÜB megítélése
szerint kellõ fedezetet nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a munkatársnak csatolnia kell a felajánlott ingatlan
a) tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi, hiteles másolatát,
b) hivatalos értékbecslését,
c) tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog bejegyzéséhez, ha az ingatlan nem, vagy nem kizárólagosan a munkatárs tulajdonában áll.
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(7) A minisztérium jelzálogjogával terhelt ingatlanra – a
minisztériumot megelõzõ ranghelyen történõ – további
jelzálogjog, illetve szolgalmi jog bejegyzését a LÜB javaslata alapján a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár engedélyezheti.
(8) Az elidegenítés engedélyezése, a jelzálogjog átjegyzése, további jelzálogjog, illetve szolgalmi jog bejegyzése
iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárásra egyebekben a lakáscélú kölcsön nyújtására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

A lakáscélú kölcsön nyújtásával kapcsolatos
eljárási szabályok
11. §
(1) A munkatárs a lakáscélú kölcsön iránti kérelmet a
2. számú melléklet szerinti igénylõlapon nyújthatja be.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) lakásvásárlás esetén az eladóval kötött adásvételi
(csere)szerzõdést vagy elõszerzõdést. A(z) (elõ)szerzõdés
vételár megfizetésére vonatkozó pontjának tartalmaznia
kell a minisztériumtól felvenni kívánt munkáltatói kölcsön
összegét;
b) önkormányzati tulajdonban álló lakás megvásárlása
esetén az önkormányzat ajánlatát a lakás értékesítésére, és
az adásvételi szerzõdést vagy elõszerzõdést;
c) lakásépítés, lakásbõvítés esetén a kérelmezõ munkatárs nevére szóló jogerõs építési engedélyt, mûszaki dokumentációt és költségvetést;
d) lakás-korszerûsítés esetén annak költségvetését, és
amennyiben az a kivitelezéshez szükséges, a korszerûsítésre vonatkozó terveket és hatósági engedélyeket;
e) hitelintézettõl felvett kölcsön visszafizetésére igényelt kölcsön esetén – a felhasználási céltól függõen – az
a)–d) pontokban foglaltakat, valamint a hitelintézettel
kötött hitelszerzõdés másolatát;
f) valamennyi esetben a vásárolni, építeni, bõvíteni, korszerûsíteni kívánt ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál
nem régebbi, hiteles másolatát.
(3) Az igénylõ a kölcsönkérelemben és a mellékleteiben
az általa közölt adatok valódiságáért polgári jogi felelõsséggel tartozik. Az igénylõ a kérelem benyújtása után köteles bejelenteni minden olyan változást, amely a támogatásra való igényjogosultságot érinti. Ennek elmulasztása a
kérelem elutasítását vonhatja maga után.
(4) A LÜB, vagy annak képviselõje, illetve szakértõje
az objektív elbírálás érdekében a kölcsönigénylés feltételeinek fennálltát szükség szerint a helyszínen is vizsgálhatja.
(5) Az igénylõ a kérelem elbírálása során egyéb iratok
becsatolására, illetve bemutatására is kötelezhetõ.
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(6) A kölcsönkérelmet a munkatárs munkáltatói jogkör
gyakorlójának javaslatával kell felterjeszteni.
(7) A kölcsönkérelmek elbírálásánál elõnyben részesülnek:
a) az önálló lakással még nem rendelkezõ, elsõ lakáshoz
jutó,
b) a rossz körülmények között lakó (különösen bontásra
ítélt vagy szükséglakásban élõ stb.) munkatársak,
c) a saját háztartásukban kettõ, vagy több gyermek ellátásáról gondoskodó nagycsaládosok,
d) a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk,
e) a fiatal házasok,
f) a minisztériumnál több éve jogviszonyban állók.
(8) A lakáscélú kölcsön iránti kérelmeket a LÜB megvizsgálja, és jogszerûségük, valamint a rendelkezésre álló
pénzügyi fedezet függvényében, a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tesz javaslatot a gazdasági és
ágazatfinanszírozási szakállamtitkárnak
a) a kölcsön megadására vagy elutasítására;
b) a támogatás mértékére és a visszafizetés határidejére;
c) a támogatás megadásának általánostól eltérõ speciális
kikötéseire.
(9) A kölcsönkérelem elbírálásáról – a LÜB javaslata
alapján – a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár dönt. A Humánigazgatási Fõosztály értesíti a kérelmezõt, valamint a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és
Kontrolling Fõosztályt a döntés eredményérõl.
(10) Amennyiben a kölcsön biztosítékaként szolgáló ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn, a munkatárs köteles beszerezni a minisztérium javára történõ jelzálog bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot,
és viselni az ezzel járó költségeket.
(11) A kölcsönszerzõdés megkötésérõl, a minisztérium
javára a jelzálogjog bejegyeztetésérõl (a kölcsönszerzõdés
megszûnése esetén a törlésérõl), a megkötött kölcsönszerzõdés alapján a kölcsönösszeg – hitelintézet útján történõ – átutalásáról a Költségvetési, Tervezés-koordinációs
és Kontrolling Fõosztály intézkedik.

IV. AZ ÁLLAMI KÉSZFIZETÕ
KEZESSÉGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
12. §
(1) A köztisztviselõ, ügykezelõ (a továbbiakban együtt:
köztisztviselõ) lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettõl történõ – a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott – kölcsöne igénylése esetén a Ktv. 49/I. §-ának (1) bekezdése szerinti állami készfizetõ kezességvállaláshoz szükséges munkáltatói igazolást
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a 3/a. számú melléklet szerinti nyomtatványon kérheti a
Humánigazgatási Fõosztályon.
(2) Ha az állami készfizetõ kezességvállalásának – a
Ktv. 49/I. § (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt –
feltételei teljesülnek, a Humánigazgatási Fõosztály elkészíti az igazolást, amelyet a fõosztály vezetõje – a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár által átruházott hatáskörében – ír alá.
(3) Az aláírt munkáltatói igazolást a Humánigazgatási
Fõosztály adja át a köztisztviselõnek, egyidejûleg rendelkezésére bocsátja a 3/b. számú melléklet szerinti tájékoztatót, valamint a 3/c. számú melléklet szerinti bejelentõlapot.
(4) A köztisztviselõ a hitelszerzõdés megkötését követõ
öt munkanapon belül – a 3/c. számú melléklet kitöltésével – köteles bejelenteni a Humánigazgatási Fõosztálynak
a) a hitelszerzõdést kötõ hitelintézet nevét, címét;
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát;
c) a hitel lejártának idõpontját.
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(5) A (4) bekezdésben felsorolt adatokban bekövetkezett változásokról a köztisztviselõ köteles a Humánigazgatási Fõosztályt haladéktalanul írásban értesíteni.

Záró rendelkezés
13. §
(1) Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 14/2007. Szabályzat a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium lakáscélú támogatási rendszerérõl.
(2) Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésének napján folyamatban lévõ lakáscélú munkáltatói támogatás
iránti kérelmek, valamint a hatályban lévõ bérleti szerzõdések tekintetében is megfelelõen alkalmazni kell.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 20/2009. (III. 20.) KHEM utasításhoz
KÉRELEM
LAKÁSBÉRLETI TÁMOGATÁS IRÁNT
Kérelmezõ neve:
Munkaköre:
Szervezeti egység:
Minisztériumnál fennálló jogviszony

kezdete:

határozatlan
határozott: ………………-ig

Lakóhelye:
Korábban részesült-e lakásbérleti
támogatásban?

Nem
Igen, idõtartama: ……………………………………………

Tartózkodási helye:
Havi nettó jövedelme:
Bérleti szerzõdés idõtartama:
Bérleti díj (rezsiköltség nélkül):
Részletes indokok (szociális, anyagi körülmények stb.):

Csatolt mellékletek*

Ezúton nyilatkozom, hogy én (vagy házastársam, élettársam) Budapesten lakástulajdonnal nem rendelkezem, illetve
nem vagyok bérlõje önkormányzati bérlakásnak, vagy a minisztérium tulajdonában álló szolgálati lakásnak.
Budapest, ………………………..
…………………………………
munkatárs

Munkáltató jogkör gyakorlójának javaslata:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
…………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

* A kérelemhez csatolandó:
1. a lakásbérleti vagy albérleti szerzõdés eredeti példánya (két tanú aláírásával, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel);
2. a kérelmezõ lakcímét igazoló okmány (személyi igazolvány vagy lakcímkártya) másolata;
3. a bérleti díj megfizetését igazoló bizonylat (csekk feladóvevény másolata, átvételi elismervény, átutalási megbízás másolata stb.).
A kérelmet a Humánigazgatási Fõosztályon kell – a LÜB elnökének címezve – benyújtani.
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2. számú melléklet a 20/2009. (III. 20.) KHEM utasításhoz
KÉRELEM
lakáscélú munkáltatói kölcsön iránt
1. A kérelmezõ
1.1. neve: ........................................................................................................................................................................
1.2. beosztása/munkaköre: .............................................................................................................................................
1.3. besorolása: ..............................................................................................................................................................
1.4. szervezeti egység: ...................................................................................................................................................
1.5. minisztériumnál fennálló közszolgálati jogviszonyának (munkaviszonyának) kezdete: ........................................
1.6. Jogviszonya:

határozatlan

határozott .........................................................................................................

1.7. havi bruttó illetménye (munkabére): .......................................................................................................................
1.8. havi illetményét (munkabérét) terhelõ tartozások: ..................................................................................................
1.9. születésének helye, idõpontja: ................................................................................................................................
1.10. lakóhelye: ..............................................................................................................................................................
1.11. tartózkodási helye: ................................................................................................................................................
1.12. családi állapota: .....................................................................................................................................................
2. A kérelmezõ házastársának/adóstársának
2.1. neve: ........................................................................................................................................................................
2.2. leánykori neve: ........................................................................................................................................................
2.3. munkahelye: ............................................................................................................................................................
2.4. beosztása: ................................................................................................................................................................
2.5. havi bruttó munkabére: ...........................................................................................................................................
2.6. születésének helye, idõpontja: ................................................................................................................................
2.7. lakóhelye: ................................................................................................................................................................
2.8. tartózkodási helye: ..................................................................................................................................................
3. A kölcsön felahasználásának célja: (megfelelõ aláhúzandó)
1. lakásvásárlás
2. lakásépítés
3. lakásbõvítés
4. lakás-korszerûsítés
5. banki hitel (rész)visszafizetése
4. A kérelmezõ jelenlegi lakása, lakáskörülményei:
4.1. jogi jellege: (a megfelelõ rész aláhúzandó)
társasházi lakás (öröklakás), családi ház, önkormányzati bérlakás, bérlakás, szolgálati lakás, szükséglakás,
egyéb: …………………
4.2. mérete: ………… m2
4.3. szobaszáma: ……………
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4.4. komfortfokozata: (a megfelelõ rész aláhúzandó)
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli
4.5. lakáshasználat jogcíme:
tulajdonos (társtulajdonos), bérlõ, bérlõtárs, albérlõ, családtag, eltartó, egyéb
4.6. A kérelmezõvel együttlakó személyek:
neve:

rokonsági foka:

születési éve:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

4.7. A kérelmezõvel együttköltözõ személyek:
neve:

rokonsági foka:

életkora:

lakáshasználat jogcíme:

……………………………

……………………………

……………

……………………………

……………………………

……………………………

……………

……………………………

……………………………

……………………………

……………

……………………………

……………………………

……………………………

……………

……………………………

5. A megvásárolni, építeni, bõvíteni, korszerûsíteni kívánt lakás
5.1. címe: ........................................................................................................................................................................
5.2. mérete: ……………… m2
szobaszám: ………………
komfortfokozat: ……………………………………………
5.3. vételár/építés, bõvítés, korszerûsítés költsége:

…………………… Ft

5.4. az igényelt munkáltatói kölcsön összege:

…………………… Ft

5.5. az elõtakarékosság (önerõ) összege:

…………………… Ft

5.6. más forrásból származó kölcsön összege:

…………………… Ft

5.7. kérelmezett futamidõ:

…………………… Ft

5.8. A beköltözés tervezett idõpontja:

…………………… Ft

6. A kérelmezõnek (adóstársának) van-e egy éven túli lejáratú tartozása (bank, egyéb):
igen

…………………… Ft összegû,

nem

lejáratának idõpontja: …………………………………,
kölcsönadó: ……………………………………………
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7. A kérelmezõ korábban részesült-e munkáltatói kölcsönben:
igen

…………………… évben,
…………………… Ft összegben,

nem

…………………………………………………… munkáltatónál, a fennálló tartozás: ……………… Ft,
lejáratának idõpontja: ……………………………………………

8. A kérelmezõ (adóstársa) kiskorú gyermeke/együtt lakó/együtt költözõ családtagja tulajdonában álló egyéb
ingatlanok (telek, lakóingatlan, garázs, hétvégi ház, üdülõ stb.):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
9. A kérelem egyéb indokai:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Kötelezettséget vállalok arra, hogy – amennyiben lakástámogatási kölcsönben részesülök – magamra nézve kötelezõen elfogadom a lakáscélú támogatásokról szóló utasításban foglaltakat.
Kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a személyi, családi, vagyoni körülményeimben a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokat köteles vagyok bejelenteni.

Budapest, ……… év…………………… hó ……… nap

……………………………………
kérelmezõ aláírása

……………………………………
adóstárs aláírása

A munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

……………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója
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3/a. számú melléklet a 20/2009. (III. 20.) KHEM utasításhoz

KÉRELEM*
munkáltatói igazolás kiállítása iránt
állami kezességvállalással biztosított lakáscélú hiteligényléshez

Alulírott …………………………………………………………………………………………… (név)
……………………………………………………………………………………… (szervezeti egység)
ezúton kérem a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/I. § (3) bekezdésében meghatározott munkáltatói igazolás kiállítását.

Tudomásul veszem, hogy a Ktv. 49/I. § (5) bekezdése alapján köteles vagyok írásban bejelenteni a Humánigazgatási
Fõosztályon a hitelszerzõdés megkötését követõ 5 munkanapon belül
a) a hitelszerzõdést kötõ hitelintézet nevét, címét,
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel összegét,
c) a hitel lejártának idõpontját.

Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkezõ változásokról köteles vagyok haladéktalanul tájékoztatni a
Humánigazgatási Fõosztályt.

Budapest, 200… év ……………… hó …… nap
…………………………………
(köztisztviselõ)

* Benyújtandó a Humánigazgatási Fõosztályon.
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3/b. számú melléklet a 20/2009. (III. 20.) KHEM utasításhoz

TÁJÉKOZTATÓ
a Ktv. 49/I. §-a szerinti állami készfizetõ kezességvállalásról

A köztisztviselõ kötelezettségei a munkáltatóval szemben:
1. A köztisztviselõ a hitelszerzõdés megkötését követõ öt munkanapon belül köteles bejelenteni a Humánigazgatási
Fõosztályon
a) a hitelszerzõdést kötõ pénzintézet nevét, címét;
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát;
c) a hitel lejártának idõpontját.
2. A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a köztisztviselõ haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Humánigazgatási Fõosztályt.

Eljárás a közszolgálati jogviszony megszûnése esetén:
1. Amennyiben a köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya
– törvény erejénél fogva,
– hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,
– közös megegyezéssel,
– lemondással
szûnik meg, a még fennálló állami kezesség után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján – egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie.
A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2%-a.
2. A közszolgálati jogviszony fentiek szerinti megszûnésérõl 8 napon belül a minisztérium értesíti az illetékes hitelintézetet, amely megállapítja a köztisztviselõ által fizetendõ kezességvállalási díjat.
3. A köztisztviselõnek a megállapított kezességvállalási díjat a hitelintézeti értesítés kézhezvételétõl számított 30 napon belül kell megfizetnie a hitelintézet részére. Ha a köztisztviselõ e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet errõl, valamint a köztisztviselõ adatairól 8 napon belül értesíti az APEH-et.
4. Amennyiben az állam a készfizetõ kezességvállalás alapján a köztisztviselõ helyett a kezességvállalással biztosított
– a hitelintézetnek meg nem térülõ – összeget kifizette, illetve az egyszeri kezességvállalási megfizetését a köztisztviselõ
elmulasztotta, akkor a köztisztviselõ ezen tartozásai a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minõsülnek, amelyet
az APEH adók módjára hajt be.

Humánigazgatási Fõosztály
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3/c. számú melléklet a 20/2009. (III. 20.) KHEM utasításhoz
BEJELENTÉS*
az állami kezességvállalással biztosított lakáscélú hitelintézeti kölcsön adatairól
Alulírott …………………………………………………………………………………………… (név)
……………………………………………………………………………………… (szervezeti egység)
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/I. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentési kötelezettségemnek a következõ adatok megadásával teszek eleget:

a) A hitelszerzõdést kötõ hitelintézet
neve: ………………………………………………………………………………………………………………
címe: ………………………………………………………………………………………………………………
b) Az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága:
………………………… Ft.
c) A hitel lejártának idõpontja:
……………… év ……………………… hónap ……… nap.

Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról köteles vagyok haladéktalanul írásban tájékoztatni a Humánigazgatási Fõosztályt.

Budapest, ……… év …………………… hónap …… nap
……………………………………
köztisztviselõ

* A hitelszerzõdés megkötését követõ öt munkanapon belül kötelezõ a Humánigazgatási Fõosztályon leadni!
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Az önkormányzati miniszter utasítása
Az önkormányzati miniszter
7/2009. (III. 20.) ÖM
utasítása
az Önkormányzati Minisztérium
Titokvédelmi Szabályzatáról
A minõsített adatok kezelésével összefüggésben az
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 19. §-ának (1) bekezdésében a titokbirtokos szerv vezetõjének feladat- és hatáskörébe utalt feladatok végrehajtása és a titokvédelem
rendszerének szabályozása érdekében – a minõsített adat
kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ának (1) bekezdésébe foglalt rendelkezés alapján – az Önkormányzati
Minisztérium Titokvédelmi Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározása érdekében kiadom az
alábbi
utasítást:

I. Általános rendelkezések
A Szabályzat célja, hatálya
1. A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a minõsített adatok kezelése során a titokvédelmi jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörök rendeltetésszerû gyakorlását, ennek érdekében meghatározza a titokvédelmi feladatok végrehajtásának szervezeti rendjét, a minõsített
adatok keletkeztetésével és kezelésével összefüggõ jogokat és kötelezettségeket, illetve a felelõsség részletes szabályait.
2. A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) hivatali szervezeteire
(a továbbiakban: hivatali egység), valamint az ÖM teljes
személyi állományára.
3. A NATO, a NYEU, az Európai Tanács és az Európai
Bizottság által alkalmazott minõsítéssel ellátott adatokra a
Szabályzat rendelkezéseit a nemzetközi szerzõdés alapján
átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minõsített adat védelmének eljárási szabályairól
szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és mûködési rendjérõl, az iparbiztonsági ellenõrzések részletes feladatairól szóló 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az ÖM Biztonsági Szabályzatában foglalt eltéréssel
kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések
4. Államtitok [Ttv. 3. § (1) bekezdés]: az az adat, amely:
a) a Ttv. 1. számú mellékletében szereplõ államtitokköri
jegyzékben meghatározott adatfajta körébe tartozik, és
b) a minõsítési eljárás során a minõsítõ megállapította,
hogy
c) az érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül sérti
vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság törvényben
meghatározott honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési vagy bûnmegelõzési, központi pénzügyi, külügyi vagy
nemzetközi kapcsolataival összefüggõ, valamint igazságszolgáltatási érdekeit.
5. Szolgálati titok [Ttv. 4. § (1) bekezdés]:
a) a Ttv. 6. §-ának (1) bekezdése szerint minõsítésre felhatalmazott által meghatározott adatfajták körébe (a továbbiakban: szolgálati titokkör) tartozó adat,
b) amelyrõl a minõsítõ a minõsítési eljárás során megállapította, hogy
c) az érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetõvé tétele, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti az állami vagy 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.
6. Nem nyilvános kezelésû adat: a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.)
19/A. §-ában nevesített adatok, melyek kezelése, iktatása
elkülönítve a nyílt iktatórendszerben történik.
7. Minõsítés: az a döntés, amelynek meghozatala során
az erre felhatalmazott személy megállapítja, hogy egy adat
tartalmánál fogva megfelel az államtitok vagy a szolgálati
titok fogalmi kritériumainak – a nyilvánosságot korlátozó
államtitokkörbe, vagy szolgálati titokkörbe tartozik és illetéktelen személy általi megismerése sérti vagy veszélyezteti az ott meghatározott védendõ érdekeket – és erre figyelemmel az adatot a törvényben meghatározott minõsítési
eljárás során minõsíti és megállapítja a minõsítési jelölést.
8. Minõsített adat: az államtitokköri vagy szolgálati titokköri jegyzékben meghatározott adatfajtába tartozó
adat, amelyet a minõsítésre jogosult szabályszerûen minõsített és ennek megfelelõen minõsítési jelöléssel ellátott.

3114

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

9. Minõsített adattal rendelkezés [Ttv. 2. § (1) bekezdés
4. pont]:
a) a minõsített adatba történõ betekintés;
b) a minõsített adat birtokban tartása;
c) a minõsített adat alapján további minõsített adat készítése, azon az eredeti minõsítés feltüntetése;
d) a minõsített adat másolása, sokszorosítása;
e) a minõsített adatba történõ betekintés engedélyezése;
f) a minõsített adat feldolgozása és felhasználása;
g) a minõsítés felülvizsgálata;
h) a minõsítés felülbírálata;
i) a minõsített adat nyilvánosságra hozatala;
j) a minõsített adatnak külföldi személy vagy külföldi
szerv részére hozzáférhetõvé tétele;
k) a minõsített adat külföldre vitele vagy külföldrõl történõ behozatala;
l) a titoktartási kötelezettség alóli felmentés;
m) a megismerési engedély kiadása.
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amelynek a minõsített adatot a minõsítõ rendelkezése
alapján állami vagy közfeladat ellátása érdekében továbbították.
16. A minõsített adat kezelése: minden, a minõsített
adattal végzett érdemi tevékenység és technikai mûvelet,
így különösen a minõsített adat készítése, átvétele, érkeztetése, nyilvántartása, birtokban tartása, feldolgozása, felhasználása, szóbeli közlése, továbbítása, rejtjelezése, tárolása, sokszorosítása, másolása, fizikai megsemmisítése
(törlése).
17. Minõsített adathordozó: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló
1995. évi LXVI. törvény 3. §-ának c) pontjában meghatározott olyan irat vagy egyéb adathordozó – ideértve az
elektronikus iratot is –, amely minõsített adatot tartalmaz,
valamint a minõsített adatot hordozó objektum, technikai
eszköz, vagy ezek alkotórészei.

10. Közremûködõ: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,
illetve ezek kijelölt képviselõje, aki, vagy amely az ÖM
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben elõzetes megállapodás (szerzõdés) alapján segítséget nyújt és ehhez a minõsített adatok megismerése is szükséges.

18. A jelen fejezetben nem szereplõ fogalmak értelmezése során a Ttv., az Avtv., a Korm. rendelet, valamint az
ÖM Iratkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

11. Megismerési engedély [Ttv. 2. § (1) bekezdés
7. pont]: az Avtv. 20. §-ának (1) bekezdése alapján a minõsítõ által adat megismerésére, a jogosult személyazonosító
adatainak feltüntetésével írásban adott felhatalmazás.

A minõsített adatok kezelésének alapelvei

12. Betekintési engedély [Ttv. 2. § (1) bekezdés
8. pont]: az állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében
a minõsítõ által a minõsített adattal való korlátozott rendelkezésre, a jogosult nevének, beosztásának, a minõsített
adattal kapcsolatos egyes jogosítványainak a 9. pontban
foglaltak szerinti meghatározásával írásban adott felhatalmazás.
13. Érvényességi idõ: az év, hó, nap szerint feltüntetett
idõpont, amelynek eléréséig a minõsítési jelöléssel ellátott
adat megismerését a jogszerû minõsítés korlátozza:
a) államtitok esetén az érvényességi idõt legfeljebb a
Ttv. 1. számú mellékletét képezõ államtitokköri jegyzékben adatfajtánként megállapított idõtartamig a minõsítõ állapítja meg. A Ttv. 2. §-a (1) bekezdése 2. pontjának c) alpontjában meghatározott esetben a minõsítés egy alkalommal, annak lejártakor meghosszabbítható;
b) szolgálati titok esetén a szolgálati titokköri jegyzékben adatfajtánként megállapított idõtartamig terjedhet a
minõsítés érvényességi ideje.

19. Az adatok védelmének elve: az ÖM állományába
tartozó személy köteles a feladat- és hatásköre gyakorlása
során keletkezõ adatok minõsítésének szükségességét
vizsgálni és a törvényi feltételek fennállása esetén a minõsítést kezdeményezni, illetve – amennyiben minõsítésre
jogosult – az adatot minõsíteni.
20. Az információszabadság elve: az adatok nyilvánosságát minõsítéssel korlátozni kizárólag a törvényi feltételek fennállása esetén, az elkerülhetetlenül szükséges esetekben és ideig lehet.
21. A szükségesség elve: a minõsített adatokhoz csak az
férhet hozzá, akinek az állami vagy közfeladatának gyakorlása érdekében elengedhetetlenül szükséges, vagy akinek azt – valamely jogának gyakorlása érdekében – törvény külön felhatalmazása megengedi.

14. Titokvédelmi felügyelõ [Ttv. 2. § (1) bekezdés
10. pont]: az a személy, aki a titokbirtokos szerv vezetõjének írásos felhatalmazása alapján irányítja és ellenõrzi a titokvédelmi feladatok végrehajtását.

22. A dokumentálás elve: a minõsített adatokkal kapcsolatos minden tevékenységet dokumentálni kell, annak
érdekében, hogy a minõsített adat fellelhetõségének helye
és a felügyeletével megbízott személy megállapítható legyen. A biztonságos kezelésért és õrzésért fennálló személyi felelõsség megállapíthatósága érdekében gondoskodni
kell arról, hogy az adathordozó útja pontosan követhetõ és
gyorsan ellenõrizhetõ legyen, ezért minden iratmozgást az
átvevõnek – beosztásának megjelölése mellett – olvasható
aláírásával és dátummal kell igazolnia.

15. Titokbirtokos [Ttv. 2. § (1) bekezdés 12. pont]: a minõsítõ, valamint az a személy vagy szerv, akinek, vagy

23. A személyi biztonság elve: a titokbirtokos szerv vezetõje köteles gondoskodni arról, hogy a minõsített adato-
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kat kezelõ személyek a titokvédelmi elõírásokat megismerjék és hatékonyan alkalmazzák, ennek érdekében a
betekintési engedély feltétele:
a) írásbeli titoktartási nyilatkozat;
b) államtitok vagy külföldi minõsítésû adat megismerése esetén érvényes nemzetbiztonsági ellenõrzés megléte
[Ttv. 16. § (2) bekezdés].

átadásának engedélyezése (törvényben kifejezetten feljogosított személy kivételével);
f) az ÖM állományából minõsítésre feljogosított személy által minõsített adat minõsítésének felülbírálata;
g) az ÖM állományába tartozó személy részére minõsítõi jogkör átruházása [Ttv. 6. § (3)–(4) bekezdés].

24. A fizikai biztonság elve: a titokbirtokos szerv vezetõje köteles megtenni a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, annak érdekében, hogy a minõsített adatok illetéktelen
megismerésének kizárásához szükséges tárgyi feltételek
az irányításuk alá tartozó szerveknél rendelkezésre álljanak.

Az ÖM titokvédelmi felügyelõje

25. Az ellenõrzés elve: a titokbirtokos szerv vezetõje
köteles gondoskodni a minõsített adatok kezelésére vonatkozó elõírások betartásának, illetve a minõsített adatok
meglétének rendszeres ellenõrzésérõl.
26. A felelõsség elve: aki minõsített adat megismerésére
jogosult, köteles a minõsített adat védelmére vonatkozó
jogszabályt, belsõ normát megismerni és elõírásait megtartani. A titokvédelmi szabályok megsértõi, a minõsítés
kezdeményezésére, a minõsítésre és a felülvizsgálatra kötelezettek a mulasztásért – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen – fegyelmi, szabálysértési, illetve büntetõjogi felelõsséggel tartoznak.

II. Az ÖM minõsített adatkezelésének szervezete
Az önkormányzati miniszter jogkörei
27. Az önkormányzati miniszter a Ttv. 6. §-a (1) bekezdésének o) pontja alapján feladat- és hatáskörében törvény
felhatalmazása alapján minõsítésre jogosult, így gyakorolja a Ttv. által a törvényben meghatározott minõsítésre
jogosultak részére megállapított jogosultságokat.
28. A Ttv. rendelkezéseiben megfogalmazott jogosítványok közül kizárólag az önkormányzati miniszter – távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettese – hatáskörébe tartozik:
a) államtitkot képezõ minõsített adat elvesztése, illetéktelen személy általi megismerése, vagy ennek veszélye
esetén a Ttv.-ben és vonatkozó jogszabályokban meghatározott személy, illetve szerv tájékoztatása [Ttv. 19. §
(1) bekezdés g) pont, 26. § (1) bekezdés];
b) a nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezése [Ttv.
19. § (1) bekezdés h) pont];
c) minõsített adat nyilvánosságra hozatalának engedélyezéséhez szükséges hozzájárulás megadása;
d) minõsített adat esetén a titoktartás alóli felmentés engedélyezése [Ttv. 17. § (1) bekezdés];
e) államtitok esetén az adathordozó külföldre továbbításának, illetve külföldi szerv vagy személy részére történõ

29. Az ÖM titokvédelmi felügyelõje a közjogi és koordinációs szakállamtitkár, akit feladatának ellátásában a
minõsített iratok kezelésének szabályozása és ellenõrzése
tekintetében a Kormányzati Iratkezelési Felügyeleti Osztály vezetõje segít.
30. Az ÖM titokvédelmi felügyelõje:
a) gondoskodik
– a szolgálati titokköri jegyzék összeállításáról és szükséges módosításának elõkészítésérõl;
– a minõsített iratok nyilvántartására szolgáló iktatókönyvek azonosítóinak nyilvántartásáról;
– az ÖM hivatali egységei titokvédelmi tevékenységének ellenõrzésérõl;
– a titkos ügykezelõk oktatásának, továbbképzésének
megszervezésérõl;
b) kidolgozza a titokvédelem területét érintõ jogszabálytervezeteket.

A titkos ügykezelés szervezete
31. Az ÖM-nél a titkos ügykezelést osztottan látják el.
A hivatali egységek vezetõi kötelesek gondoskodni a Ttv.
23. §-ában foglaltak végrehajtásáról, annak érdekében,
hogy a minõsített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív és kommunikációs védelem maradéktalanul érvényesüljön.
32. A titkos ügykezelõ feladatai:
a) a titokbirtokos szervnél készült vagy más titokbirtokostól érkezett minõsített adathordozó átvétele, nyilvántartása, õrzése;
b) a minõsített adathordozó kiadása és visszavétele;
c) a titoktartási nyilatkozatok õrzése;
d) a betekintési jogosultság megszûnése miatt a minõsített adathordozó visszavétele;
e) a minõsített adat felhasználásával és kezelésével kapcsolatos betekintési, megismerési engedélyek naprakész
nyilvántartása, a minõsített adathordozók nyilvántartására
szolgáló segédletek hitelesítése, nyilvántartásba vétele;
f) a minõsített adathordozó belföldi továbbítása az Állami Futárszolgálat vagy alkalmi kézbesítõ útján;
g) a diplomáciai futár útján továbbítandó minõsített
adathordozók csomagolása, bizonylatolása;
h) a feleslegessé vált munkapéldányok és másolatok
megsemmisítésével összefüggõ feladatok végzése.

3116

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

33. Titkos ügykezelõ csak az lehet, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és a titokvédelmi felügyelõ által szervezett oktatáson, illetve továbbképzésen részt
vett, a vizsgakövetelményeknek megfelelt és a titokvédelmi jogszabályok megismerését a titokvédelmi nyilatkozat
aláírásával igazolja, valamint államtitok, illetve külföldi
minõsítésû adat kezelése esetén érvényes nemzetbiztonsági ellenõrzéssel rendelkezik.

III. A minõsítési eljárás és a minõsítés szabályai
34. Minõsíteni kell az államtitokköri, illetve a szolgálati
titokköri jegyzékekbe tartozó azon adatot, amelynek illetéktelen személy általi megismerése sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság Ttv. 3. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott érdekeit, illetve az ÖM mûködési rendjét,
feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes
gyakorlását.
35. A Ttv. 6. §-ának (3)–(4) bekezdései alapján az ÖM
hivatali egységeinél az alábbi vezetõket hatalmazom fel:
a) államtitok minõsítésére:
aa) az államtitkárt;
ab) szakállamtitkárokat;
b) szolgálati titok minõsítésére: a fõosztályvezetõket.
36. Minõsítésre jogosult lehet az ÖM állományába tartozó az a személy, akit a Ttv. 6. §-ának (3)–(4) bekezdései
alapján – az ott meghatározott körben – a minõsítésre jogosult, illetve a minõsítõ arra írásban felhatalmaz.
37. A minõsítés kezdeményezése annak a kötelessége,
akinél a feladat végrehajtása során a minõsített adat keletkezik. A minõsítésre javasolt adatot a minõsítõ döntéséig,
de legfeljebb harminc napig a javasolt minõsítéssel kapcsolatos szabályok szerint kell kezelni. E határidõ egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható,
a hosszabbítás tényét és indokát a minõsítésre jogosult vezetõ a javaslatra írásban köteles rávezetni. Ha a határidõ
lejártáig a minõsítésre nem kerül sor, azt követõen az adatot a nyílt ügykezelés szabályai szerint kell kezelni.
38. Abban az esetben, ha az ügyintézõ minõsített adatot
tartalmazó adathordozót (tervezetet) készít:
a) az indoklással ellátott minõsítési javaslatot külön
iratban köteles elkészíteni;
b) a minõsíteni javasolt adathordozó (tervezet) elkészítését követõen azonnal köteles annak a minõsített iktatókönyvben történõ nyilvántartásba vételére intézkedni;
c) a minõsíteni javasolt adathordozót a minõsítési javaslattal együtt soron kívül felterjeszti vezetõje útján – ennek
hiányában közvetlenül – a minõsítésre jogosulthoz;
d) minõsítési javaslat kezelésére a minõsített adatkezelés megfelelõ szabályait kell alkalmazni [Korm. rendelet
20. § (1)–(2) bekezdés].
39. A minõsítési javaslatban meg kell jelölni a minõsítés
alapjául szolgáló titokköri jegyzék minõsítést megalapozó

2009/11. szám

pontját és a minõsítés érvényességi idejét, amely a titokköri jegyzékek hivatkozott pontjában meghatározott leghosszabb érvényességi idõt nem haladhatja meg. A javaslat indokolásának tartalmaznia kell azokat a tényeket és
körülményeket, amelyek a minõsítést szükségessé, illetve
indokolttá teszik, de a javaslat maga minõsített adatot nem
tartalmazhat.
40. A minõsítési javaslatban meg kell jelölni a Ttv.
2. számú mellékletében szereplõ azon körülményt, amely
alapján a minõsítõ dönt a javasolt minõsítési jelölés alkalmazása mellett.
41. Abban az esetben, ha a minõsíteni kívánt adat közvetlenül a minõsítésre jogosultnál keletkezik, a minõsítésrõl
hozott érdemi döntésének kell tartalmaznia a minõsítési javaslat tartalmi kellékeit, így különösen a minõsítés alapjául
szolgáló tényeket és a minõsítést megalapozó titokköri
jegyzék pontját, valamint a minõsítés érvényességi idejét.
42. A minõsítési javaslatban kezdeményezni kell a különleges kezelési utasítás („Saját kezû felbontásra!”;
„Nem másolható!”; „Kivonat nem készíthetõ!”; „Elolvasás után visszaküldendõ!”; „Zárt borítékban tárolandó!”;
„Különösen fontos!” stb.) alkalmazását is, ha annak feltételei fennállnak. A minõsítõ különleges kezelési utasításaitól eltérni csak a minõsítõ írásbeli engedélyével, illetve
hozzájárulásával lehet.
43. A minõsítés alkalmával az érvényességi idõ, a minõsítõ neve és beosztása, az adat magyar származását jelölõ
országjel (MK/HU), illetve – szükséges esetben – a példánysorszám és a különleges kezelési utasítás felett fel kell
tüntetni:
a) az államtitkot képezõ adat hordozóján az „Államtitok!” megjelölést és a „Szigorúan titkos!” minõsítési jelölést;
b) a szolgálati titkot képezõ adat hordozóján a „Szolgálati titok!” megjelölést és a minõsítõ döntésétõl függõen
– a „Titkos!”,
– a „Bizalmas!”,
– a „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölést.
44. A minõsítési jelölést – az adathordozó jellegétõl,
terjedelmétõl, megjelenési formájától függõen – úgy kell
feltüntetni, hogy az adat minõsítése egyértelmûen felismerhetõ legyen. Olyan minõsített adathordozó esetén,
amelyen a minõsítési jelölés feltüntetésére nincs mód, a
minõsítés tényét külön iratba kell foglalni. Ha az adathordozó több példányban készült, a külön iratot is ennek megfelelõ példányszámban kell elkészíteni és példánysorszámmal ellátni. A minõsítési jelölést tartalmazó külön
iratot (a továbbiakban: kísérõlap) a minõsített adathordozóval együtt kell kezelni.
45. Ha az adathordozó több önállóan is kezelhetõ részbõl áll, azon a részén, amely minõsített adatot nem tartalmaz – amennyiben abból az adathordozó minõsített adatainak tartalmára vonatkozóan következtetés nem vonható le – minõsítés nem alkalmazható.
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IV. Minõsített adat alapján további minõsített adat
készítése
46. Nem kell külön minõsítési javaslatot készíteni, hanem elegendõ – az átvett minõsítést tartalmazó adathordozó iratkezelési záradékában – a már alkalmazott minõsítés
átvételére utalni, ha a minõsített adathordozó készítésére
korábban minõsített adathordozó alapján kerül sor, és az új
adathordozó
a) nem tartalmaz olyan adatot, amely az eredeti adathordozóban nem szerepelt;
b) az újonnan készített adathordozó tartalmaz ugyan az
eredeti adathordozóban nem szereplõ adatot, de az az alapul szolgáló ügy intézésével összefüggésben keletkezett,
az eredeti minõsített adattal egyezõ adatfajtába tartozik és
a minõsítés alapjául is ugyanazon titokköri pont szolgál
(például a titkos információgyûjtés során keletkezett egyes
adathordozók kezelésére szolgáló dosszié esetén).
Ebben az esetben az eredeti (érkezett) adat minõsítését
kell feltüntetni (a továbbiakban: átvett minõsítés alkalmazása).
47. Az átvett minõsítés alkalmazása esetén az iratkezelési záradékban pontosan fel kell tüntetni azon adathordozó nyilvántartási vagy iktatószámát és az iratot készítõ
szerv megnevezését, amely alapján a minõsítés alkalmazására sor került.
48. A minõsített megkeresésekre adott válasz elkészítésénél lehetõség szerint törekedni kell arra, hogy a válasz ne
tartalmazzon minõsített adatot. Ha a más szervtõl érkezõ
minõsített adat feldolgozása kapcsán keletkezett újabb
adathordozó (feljegyzés, választervezet, megkeresés teljesítése) minõsített adatot nem tartalmaz, a minõsítés alkalmazása tilos.

A minõsített adatba történõ betekintés,
illetve megismerés engedélyezése
49. Minõsített adatot tartalmazó adathordozóba az tekinthet be, akit törvény, a minõsítõ vagy a titokbirtokos
szerv vezetõje erre írásban, betekintési, vagy megismerési
engedélyben feljogosít. A betekintési, megismerési engedélynek tartalmaznia kell a betekintés, megismerés célját
(például: megjelölt iktatószámú ügy feldolgozása, minõsítés felülvizsgálata, minõsített adathordozó meglétének ellenõrzése, az érintett saját adatainak megismerése stb.).
Az ÖM állományába tartozó személy minõsített adat
kezelésére csak érvényes betekintési engedély birtokában
jogosult.
50. A betekintési engedéllyel rendelkezõ személy részére egyedi ügyben a betekintés engedélyezése az adott adatot tartalmazó adathordozón, vagy a nyilvántartására szolgáló más adathordozón (pl. mágneslemez-kísérõn), illetve
a minõsített adatot tartalmazó ügyirat ügyintézõre történõ
szignálásával, névre szólóan történik.
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Megismerési engedély kiadása az Avtv. 20. §-ának
(1) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján, határozott idõre, az érintett minõsített adathordozók megjelölésével adható ki.
51. A betekintési engedély visszavonásig érvényes.
A betekintõ felelõs azért, hogy a részére átadott minõsített
adat tartalmáról illetéktelen személy ne szerezzen tudomást.
52. Az érintett vezetõ felelõs azért, hogy akinek munkaköri feladatai ellátásához szükséges, betekintési engedéllyel rendelkezzen, illetõleg, hogy betekintési engedélyt
csak azok kapjanak, akiknek az elengedhetetlenül szükséges munkaköri kötelezettségeik ellátásához.
Amennyiben személyzeti változás miatt az érintettnek a
titokbirtokos szervnél a továbbiakban betekintési engedély nem szükséges, haladéktalanul intézkedni kell annak
visszavonására.
53. A betekintési/megismerési engedély kiadását követõen az érintett személynek írásban titoktartási nyilatkozatot kell tennie. A titoktartási nyilatkozat hiányában a betekintési/megismerési jog nem gyakorolható. A betekintési
engedély kiadását az érintett vezetõ kezdeményezi a titokbirtokos szerv vezetõjénél. Államtitok, vagy külföldi minõsítésû adat megismerésére jogosító betekintési engedély megadása elõtt javaslatot kell tenni az érintett személy nemzetbiztonsági ellenõrzésének kezdeményezésére, amennyiben ilyen érvényes ellenõrzéssel nem rendelkezik.
54. A titokbirtokos szerv vezetõje által aláírt betekintési/megismerési engedélyeket soron kívül továbbítani kell a
titkos ügykezelõnek, aki a betekintési/megismerési engedélyekrõl az engedélyezett rendelkezési jogosultság(ok)
feltüntetésével naprakész, név szerinti nyilvántartást vezet. A betekintési engedély visszavonása, vagy az abban
szereplõ jogosultságok módosítása esetén haladéktalanul
értesíteni kell a titkos ügykezelõt.
55. A minõsített adatot tartalmazó adathordozóba, vagy
ilyen adatokat tartalmazó irategyüttesbe történõ betekintés/megismerés tényét, a betekintõ/a megismerésre jogosult – nevének (és beosztásának) feltüntetésével, keltezéssel és aláírásával – igazolja.
A betekintés/megismerés megtörténtének regisztrálása
érdekében a minõsített adatot tartalmazó adathordozóhoz
a minõsítési javaslat elkészítését követõen betekintési/megismerési lapot kell csatolni, ami a minõsített adathordozó irattári példányának elválaszthatatlan mellékletét
képezi. A Szabályzat hatályba lépése elõtt keletkezett minõsített adathordozók esetében a betekintési/megismerési
lapot pótlólag kell csatolni, amennyiben az adathordozóval összefüggésben bármiféle ügyviteli intézkedés történt
(pl. titkos ügykezeléstõl kikérés, ellenõrzés, minõsítés felülvizsgálata).
56. A képernyõs adatmegjelenítés minõsített adathordozóba történõ betekintésnek minõsül, ezért minõsített adat
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ilyen módon történõ megjelenítésére, illetve feldolgozás
során a helyiségben történõ tartózkodásra csak a betekintési engedéllyel rendelkezõk jogosultak.

minõsített adathordozó, illetve a sokszorosított adathordozók készített példányainak száma, példánysorszáma és holléte megállapítható legyen (pl. 18/1.........18/10 sz. pld.).

A minõsített adat átadása közremûködõ részére

A minõsítés felülbírálata, felülvizsgálata

57. A minõsített adat közremûködõ részére történõ átadását engedélyezni és a közremûködõ részére betekintési
engedélyt kiadni kizárólag az adatot minõsítõ személy jogosult.

65. A Ttv. 10. §-ának (5) bekezdése alapján az ÖM hivatali egységei adatának minõsítését felülbírálni, ennek
eredményeként a minõsítést megváltoztatni vagy megszüntetni az önkormányzati miniszter – távolléte vagy
egyéb akadályoztatása esetén nevében helyettese – jogosult.

58. A közremûködõ részére kiadott betekintési engedély egyik példányát az érintett minõsített adathordozóval
együtt kell kezelni (amennyiben az érintett minõsített adathordozót a közremûködõ részére nem adták át). A titokbirtokos szerv titkos ügykezelõje a közremûködõk részére kiadott betekintési engedélyekrõl köteles nyilvántartást vezetni, abban feltüntetve a jogosult azonosításához szükséges adatokat, illetve az érintett minõsített adathordozó
nyilvántartási számát.
59. Ha a minõsített adathordozót a feladat végrehajtása
érdekében a közremûködõnek át kell adni, az átadás feltételeit írásbeli szerzõdésbe kell foglalni. A minõsített adathordozó átadásának engedélyezése elõtt a minõsítõ köteles
meggyõzõdni arról, hogy a közremûködõnél megteremtették-e a minõsített adat védelméhez szükséges – jogszabályban, valamint a szerzõdésben elõírt – feltételeket.
60. Az átadott minõsített adathordozó védelméhez
szükséges feltételek meglétét a minõsítõ köteles rendszeresen ellenõrizni, ha a minõsített adat védelme nem biztosított, az adathordozót az átadónál kell biztonságba helyezni.
61. Ha a közremûködés során vállalt feladatot teljesítették, az adathordozót haladéktalanul vissza kell venni.

Minõsített adathordozó másolása, sokszorosítása
62. Minõsített adathordozóról másolat készítését a titokbirtokos engedélyezheti, kivéve, ha a minõsítõ másként
rendelkezett. A másolat készítését írásban – az adathordozón, vagy annak kísérõlapján – kell engedélyezni. Titkot
tartalmazó adathordozót sokszorosítani csak a minõsítés
és a szükséges kezelési jelzések feltüntetése után szabad.
A minõsített számítógépes alapú adathordozóról – a megõrzési idõszakra – a minõsítõ írásbeli engedélyével biztonsági másolat készíthetõ.
63. A minõsített adathordozók sokszorosított példányait
az eredeti példányra vonatkozó szabályok szerint kell nyilvántartani, azzal az eltéréssel, hogy a sokszorosítás tényérõl sokszorosítási naplót kell vezetni.
64. A más szervtõl érkezett minõsített adathordozóról készült másolatokat a titokbirtokos szervnél úgy kell nyilvántartásba venni, hogy abból a sokszorosítás alapjául szolgáló

66. Az adat minõsítõje, vagy jogutódja rendszeresen, de
államtitok esetén háromévente, szolgálati titok esetén ötévente felülvizsgálja a minõsített adata minõsítésének indokoltságát. A minõsítés idõpontjától függetlenül el kell
végezni a minõsítés felülvizsgálatát:
a) a szerv, vagy hivatali egység jogutód nélküli megszûnését megelõzõen;
b) minõsített norma hatályon kívül helyezése esetén;
c) a minõsített adathordozó irattári tervben rögzített
megõrzési idejének lejárta elõtt.
67. A felülvizsgálat eredményeként a minõsítést akkor
kell megszüntetni, ha annak törvényi feltételei már nem
állnak fenn. Amennyiben a minõsítés alapjául szolgáló körülmények úgy változtak meg, hogy az eredetitõl eltérõ
minõsítési jelölés alkalmazása indokolt, akkor a feltüntetett minõsítési jelölést törölni kell, az új minõsítésnek
megfelelõ minõsítési jelölést kell alkalmazni és az érvényességi idõt ennek figyelembevételével meghatározni.
68. A minõsítés felülbírálatának, felülvizsgálatának
eredményét a minõsítõ vagy a minõsítõ által kijelölt személy köteles a minõsített adathordozón, vagy – ha ez nem
lehetséges – az annak elválaszthatatlan mellékletét képezõ
iratkísérõ lapon feltüntetni és azt aláírásával ellátni. Számítógépes adathordozó esetén a fokozott védelmet biztosító paraméterek törlésével és az adathordozó minõsítésének
egyidejû módosításával kell végrehajtani. A módosításról
vagy a megszüntetésrõl értesíteni kell azt, akinek a nyilvántartás szerint a minõsített adatot továbbították. A minõsítési jelölés megváltoztatását, illetve törlését a nyilvántartási segédeszközökben is jelölni kell.
69. A felülbírálatnál, felülvizsgálatnál meg kell jelölni:
a) a minõsítõ nevét;
b) a minõsítõ beosztását;
c) a felülbírálat, felülvizsgálat idõpontját év, hó, nap feltüntetésével;
d) a felülbírálat, felülvizsgálat eredményét.
70. Ha az adat minõsítését megváltoztatják, vagy törlik,
az eredeti minõsítési jelölést egy vonallal át kell húzni és
fel kell tüntetni az új minõsítési jelölést, vagy a „Törölve!”
jelzést. Az érvényességi idõ megváltoztatása esetén az eredeti érvényességi idõ áthúzása mellett az új érvényességi
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idõt kell feltüntetni. A minõsítésben bekövetkezett változást átvezetõ személy az adathordozó elsõ oldalán, vagy a
kísérõ lapon köteles a módosítás alapjául szolgáló döntést
tartalmazó adathordozó, vagy az arról szóló értesítés iktatószámát feltüntetni, és azt keltezéssel és aláírással igazolni.
71. Ha a felülbíráló, illetve a felülvizsgáló az eredeti minõsítési jelölést törli és más minõsítési jelölést alkalmaz,
vagy az érvényességi idõtõl a törvényi keretek között eltér,
ezt a minõsítésre vonatkozó szabályok szerint indokolja.

A minõsített adat nyilvánosságra hozatala
72. Minõsített adat nyilvánosságra hozatalának engedélyezésére kizárólag az érintett adat minõsítõje, vagy jogutódja jogosult. Az engedély megadása elõtt be kell szerezni az önkormányzati miniszter – távollétében vagy
egyéb akadályoztatása esetén a nevében helyettese – írásbeli hozzájárulását.
73. A minõsített adat nyilvánosságra hozatalára vonatkozó írásbeli engedély tartalmazza a nyilvánosságra hozatal módját, illetve a nyilvánosságra nem hozott rész tekintetében a minõsítésre vonatkozó minõsítõi állásfoglalást.
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78. A minõsített adathordozó készítése során keletkezett és feleslegessé vált munkapéldányt, másolatot megsemmisítésre a titkos ügykezelõnek kell átadni. A feleslegessé vált másolatok megsemmisítésének tényét és idõpontját a nyilvántartásba – elosztón – be kell jegyezni, valamint keltezéssel és aláírással kell ellátni. A minõsített
adathordozó selejtezésrõl, illetve megsemmisítésérõl
jegyzõkönyvet kell készíteni.
79. A minõsített adatokat tartalmazó elhasznált adathordozókat megsemmisítésükig lemezszekrényben vagy a titkos ügykezelés helyiségében kell õrizni. Megsemmisítésük megtörténtéig mindvégig biztosítani kell, hogy az
adathordozók minõsített tartalmát illetéktelen személy ne
ismerhesse meg, illetve a titokbirtokos szerv arra kijelölt
képviselõjének a megsemmisítésnél személyesen jelen
kell lennie. A megsemmisítés során olyan módszert kell alkalmazni, amely véglegesen lehetetlenné teszi az adathordozón szerepeltetett adatok felismerését, vagy visszaállítását. A számítógépes alapú adathordozó megsemmisítésének tekinthetõ például a törlõmágnes alkalmazásával történõ adattörlés, az adathordozó négyszeres teljes felülírása, illetve az adathordozó fizikai elroncsolása (felhasználásra alkalmatlanná tétele).

V. A minõsített adathordozó kezelése
A titoktartási kötelezettség alóli felmentés
74. A minõsítésre jogosult vezetõk által minõsített adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség alóli felmentést (a továbbiakban: felmentés) megadni az önkormányzati miniszter – távollétében vagy egyéb akadályoztatása
esetén a nevében helyettese – jogosult.
75. A felmentés elbírálásának alapjául szolgáló javaslat
kidolgozása azon szerv vagy jogutódja feladatkörébe tartozik, amelynek állományába a felmentéssel érintett adatot
minõsítõ személy, vagy jogutódja tartozik.
76. A felmentés érdekében érkezett megkereséseket az
érkeztetést követõen „Sürgõs!” jelzéssel kell ellátni és az
irat szignálása érdekében soron kívül be kell mutatni a
címzettnek vagy a szignálásra jogosultnak. A felmentési
eljárás folyamán az egyes szervektõl érkezett egyéb megkereséseket a megkeresett szervnél „Sürgõs!” jelzéssel
kell ellátni és a megkeresést soron kívül kell teljesíteni.

A minõsített adathordozó selejtezése,
illetve megsemmisítése
77. Minõsített adathordozó a minõsítés érvényességi
ideje alatt – a feleslegessé vált munkapéldány vagy másolat, illetve törvény erre irányuló kifejezett rendelkezésében meghatározott eset kivételével – nem selejtezhetõ, illetve nem semmisíthetõ meg.

Minõsített adathordozó készítése
80. A minõsítõ határozza meg, hogy a minõsített adathordozót hány példányban kell készíteni. A példányszámba a fogalmazványt vagy a közbensõ munkapéldányt nem
kell beleszámítani.
81. A fogalmazványon és a kiadmányon (a számítógépes adathordozó képernyõn megjelenített anyagán, vagy a
mágneses adathordozó burkolatán, címkéjén, vagy az optikai adathordozón) a nyílt adathordozókon szereplõ szövegeken kívül fel kell tüntetni
a) az adathordozó jobb felsõ részén:
– az „Államtitok!” vagy „Szolgálati titok!” megjelölést;
– a minõsítési jelölést („Szigorúan titkos!”, „Titkos!”,
„Bizalmas!” vagy „Korlátozott terjesztésû!”);
– a minõsítés érvényességi idejét, „év, hó, nap” megjelölésével;
– a minõsítõ nevét és beosztását;
– az adat magyar származását jelölõ országjelet
(MK/HU);
– a példánysorszámot;
– amennyiben alkalmazásra kerül, a különleges kezelési utasítás(oka)t;
b) a szöveg alatt bal oldalon:
– a mellékletek esetén azok nyilvántartási számát, példányszámát, lapjainak számát és az esetleges minõsítést;
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c) az esetleges mellékletekre vonatkozó adatok alatt az
iratkezelési záradékon:
– az átadókönyvbõl kapott nyilvántartási számot;
– a készített irat példányainak számát;
– példányonkénti lapszámát;
– az irattári kezelési jelzést;
– az adathordozó készítõjének nevét, beosztását és telefonszámát, amennyiben személye nem azonos a kiadmányozóval;
– az adathordozót gépelõ személy nevét;
– az egyes példányok címezettjeit, vagy az elosztó tényét (öt vagy annál több példányszám esetén külön elosztót kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy az egyes
címzettek részére melyik sorszámú példányt kell továbbítani);
– átvett minõsítés alkalmazása esetén azon adathordozó nyilvántartási számát, vagy iktatószámát és az iratot készítõ szerv megnevezését, amely adathordozó alapján a
minõsítés alkalmazására sor került;
82. A kettõ vagy több lapból álló minõsített adathordozón a minõsítési jelölést („Szigorúan titkos!”, „Titkos!”,
„Bizalmas!” vagy „Korlátozott terjesztésû!”) minden
egyes lapon, annak felsõ és alsó részén középen is fel kell
tüntetni, úgy, hogy az közvetlenül az elsõ szöveges sor fölé, illetve az utolsó szöveges sor alá kerüljön.
83. A több példányban készített minõsített adathordozót
– a nyomdai úton sokszorosított minõsített normák kivételével – példányonként minden oldalán, a jobb felsõ sarokban megismételt példánysorszámmal kell ellátni.
84. Több lapból álló minõsített adathordozó összetûzését, összefogását biztosító kapcsot, zsineget az ügykezelõ
köteles az adathordozó utolsó oldalán körcímkével leragasztani és azt a kiadmányozó szerv vezetõje vagy az ügykezelés körbélyegzõjével lebélyegezni. Ez alól kivétel – az
esetleges késõbbi sokszorosítás miatt – a titkos ügykezelés
irattárában elhelyezendõ, a kiadmányozó eredeti aláírását
tartalmazó saját készítésû norma eredeti (1. sorszámú) példánya.

A titkos ügykezelés iktatási rendszere, nyilvántartása
85. A minõsített adathordozó iktatási rendszere a nem
minõsített (nyílt) adathordozók iktatási rendszerével azonos.
86. A minõsített adathordozó nyilvántartásához külön
segédleteket kell használni. A minõsített adathordozók
nyilvántartásában lehet nyilvántartani azokat a nyílt adathordozókat, amelyek esetén az együttes nyilvántartás és
kezelés az ügy elintézéséhez szükséges.
87. A minõsített adathordozók nyilvántartására papír
alapú nyilvántartási segédletek (iktatókönyv, átadókönyv,
kézbesítõkönyv, futárjegyzék, sokszorosítási napló) használhatók. Az ügykezelési segédletekbõl (iktatókönyv, át-
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adókönyv, kézbesítõkönyv, futártömb, sokszorosítási
napló, betekintési engedélyek nyilvántartó könyve, személyi negatív pecsétnyomó nyilvántartó könyve) azokat
kell használni, amelyek vezetése – az adott szerv feladataival összhangban – teljes körûen biztosítja a minõsített
adathordozók nyilvántartását, mindenkori fellelhetõségi
helyének és a kezelésért felelõs személy kilétének egyértelmû megállapítását. Az ügykezelési segédleteket az ÖM
központi irattára általi központi fõnyilvántartásba vételét
követõen lehet használni.
88. A minõsített adathordozó iktatásakor az iktatószám
után a „TÜK” betûjelzést kell használni. Az iktatószám
felépítése ennek megfelelõen: iktatókönyv-azonosító/fõszám-alszám/évszám/TÜK. (Pl. 1/23-2/2009/TÜK.) A minõsített adathordozók iktatásához, nyilvántartásához használt segédleteket úgy kell vezetni, hogy abból a minõsítés,
a minõsítés érvényességi ideje, az érkezett, készített, továbbított, irattárba helyezett adathordozók nyilvántartási
száma, példányszáma, terjedelme, példányainak sorszáma, az ügy tárgya és az egyes példányok õrzésének helye
(számítógépes adathordozók esetében a teljes elérési út,
fájlnév és kiterjesztés) megállapítható legyen. Az iktatókönyv-azonosítók nyilvántartásáról a titokvédelmi felügyelõ gondoskodik.
89. A minõsített adatot tartalmazó ügyirat intézése során készített vagy érkezett nyílt adathordozón a minõsítés
jelölése nélkül a következõ alszámot kell feltüntetni és a
minõsített adathordozóval együtt kell irattározni. Eltérõ
minõsítésû adathordozók esetén mindig a magasabb minõsítési fokozatnak megfelelõ kezelési szabályokat kell alkalmazni.
90. A titkos ügykezelõnek az adathordozó nyilvántartását, olvasható aláírás ellenében történõ elosztását és a szerven belüli kiadását úgy kell végrehajtania, hogy annak
alapján az adathordozó (annak egyes példányai) holléte
bármikor megállapítható legyen, függetlenül attól, hogy az
adathordozó át-, vagy kiadása mikor – esetleg évekkel korábban – történt.
91. Minõsített adathordozó szerven belül történõ átadása és visszavétele során az átadókönyvben az alábbiakat
kell feltüntetni:
a) a minõsített adat azonosítását, visszakereshetõségét
és elérését biztosító nyilvántartási számot;
b) a minõsítés rövidített jelölését („Sz T!”, „T!”, „B!”,
„KT!”);
c) a példányonkénti lapterjedelmet;
d) a példányszámot, a példánysorszámot;
e) a címzettet;
f) az átadás keltét;
g) az átadás tényének igazolását az átvevõ nevének, beosztásának feltüntetésével, valamint az aláírásával;
h) a visszavétel keltét;
i) a visszavétel tényének igazolását, a visszavevõ nevének, beosztásának feltüntetésével és aláírásával.
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92. Az ügykezelõtõl ügyintézésre átvett, illetve a saját
kezdeményezésû adathordozók átadás-átvételének igazolásához az ügyintézõnek átadókönyvet kell használnia.
Ezen átadókönyvbe kell bejegyezni a saját kezdeményezésû minõsített adathordozókat, minõsíteni javasolt tervezeteket is.
93. A kezelési segédleteket – amennyiben a bejegyzésekbõl a minõsített adat tartalmára vonatkozóan következtetést lehet levonni – a kezelt adathordozónak megfelelõ
minõsítési jelöléssel kell ellátni. Ha a kezelési segédlet államtitkot és szolgálati titkot tartalmazó adathordozók
együttes kezelésére szolgál, úgy a „Szigorúan titkos!” jelölést kell alkalmazni.

A titkos ügykezelés helyiségei,
a minõsített adathordozók õrzése
94. A minõsített adatok kezelését (titkos ügykezelés) a
nem minõsített iratkezelés rendszerére építve, de attól lehetõség szerint elkülönítve kell végezni. A titkos ügykezelés a nem minõsített adatkezeléssel azonos helyiségben akkor történhet, ha ott megteremtették a védelmének jogszabályi feltételeit és a minõsített adathordozók kezelése és
tárolása elkülönítetten történik. A titkos ügykezelés kialakításánál törekedni kell arra, hogy a minõsített adathordozók védelme megvalósuljon.
95. A minõsített adathordozók õrzését és kezelését lehetõség szerint a titkos ügykezelés helyiségeiben kell végezni. Az ügykezelés és ügyfeldolgozás során törekedni kell
arra, hogy a minõsített adathordozók csak a szükséges
esetben és ideig, az ügyintézés érdekeire figyelemmel kerüljenek a titkos ügykezelés helyiségein kívülre. Az illetéktelen hozzáférés kizárása érdekében azokat a számítógépeket, amelyeken minõsített adatok nyilvántartása, vagy
tárolása történik, a titkos ügykezelés helyiségeinek kialakítására elõírt fizikai védelem mellett kell elhelyezni, és le
kell választani minden olyan számítógéprõl, amelyen keresztül illetéktelen személy behatolása lehetséges.
96. Ha a tárolásra kialakított helyiségek nyílászárói az
elõzõ pont szerint védettek, a minõsített adathordozók
– megfelelõ tûzvédelmi követelmények meghatározásával – állványzaton is tárolhatók. Ilyen feltételek mellett a
minõsített adat hálózatba nem kötött számítógép merevlemezén is tárolható.
97. A titkos ügykezelés küldemények kiadására-átvételére szolgáló részét lehetõség szerint fizikailag el kell különíteni a minõsített adathordozók tárolására szolgáló helyiségétõl. A titkos ügykezelés minõsített adathordozók
tárolására szolgáló helyiségébe csak az adathordozókat
kezelõ titkos ügykezelõk, vezetõk, illetve az ellenõrzésre
feljogosított személyek léphetnek be. Más személy kizárólag a titkos ügykezelõ személyes felügyelete mellett léphet
be a belsõ védett zónába.
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98. A titkos ügykezelés helyiségeinek bejárati kulcsait,
illetve a minõsített adathordozók tárolására szolgáló lemezszekrények kulcsait lepecsételt kulcsdobozban kell
tárolni.
a) A minõsített adathordozók tárolására szolgáló lemezszekrényekhez használatos személyi (negatív) pecsétnyomók (a továbbiakban: pecsétnyomók) beszerzésére, nyilvántartására, használatára vonatkozó elõírásokat az ÖM
egyedi iratkezelési szabályzata tartalmazza.
b) A kulcsdobozok, pecsétnyomók kiadásáról az ÖM
központi irattára gondoskodik.
c) A pecsétnyomóval lezárt kulcsdobozt az ÖM fõbejáratánál kialakított tárolóhelyen, az ügyeletes objektumõrnél kell leadni, illetve olvasható aláírás ellenében átvenni.
99. A titkos ügykezelési helyiség, illetve a minõsített
adathordozók tárolására szolgáló lemezszekrény munkaidõn kívüli, munkaszüneti napon történõ felnyitására csak
a titkos ügykezelõ jogosult. Amennyiben a titkos ügykezelõ jelenléte nem biztosítható, a felnyitásra a titokvédelmi
felügyelõ vagy a hivatali egység vezetõje vagy helyettese
jelenlétében kerülhet sor. A titkos ügykezelési helyiség
felnyitása legalább két – betekintési engedéllyel rendelkezõ – személy jelenlétében történhet és errõl, a felnyitásra
okot adó eseményrõl, valamint a kivett, vagy megtekintett
adathordozókról részletes jegyzõkönyvet kell felvenni,
amelyben fel kell tüntetni a felnyitás elrendelésére utasítást adó vezetõ nevét és beosztását is. A hivatali egység
vezetõje által láttamozott jegyzõkönyvet a felnyitást követõ munkanapon át kell adni a titkos ügykezelõnek.
100. A minõsített adat tárolására használt lepecsételt lemezszekrényt, helyiséget csak a használója, halasztást
nem tûrõ esetben a használó vezetõje által megbízott – betekintési engedéllyel rendelkezõ – személyek (legalább
két fõ) nyithatják fel. Az utóbbi esetben a felnyitásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a felnyitás okát, a kivett és megtekintett adathordozókat, a felnyitást elrendelõ vezetõ nevét és beosztását, illetve a felnyitást végzõ személyek nevét és beosztását. Az elkészített jegyzõkönyv egy példányát a lehetõ legrövidebb idõn
belül a használónak át kell adni.
101. A minõsített adathordozót tilos:
a) nyilvántartásba vétel nélkül õrizni, birtokban tartani;
b) engedély nélkül a munkavégzés helyén kívül feldolgozni és õrizni;
c) íróasztalban, faszekrényben tárolni;
d) a munkavégzés céljából más szervhez a közvetlen vezetõ engedélye nélkül elvinni.
102. Minõsített adatot tartalmazó adathordozót használatának befejeztével az adathordozó alkalmazására szolgáló technikai eszközbõl ki kell emelni és ismételt használatáig lepecsételt lemezszekrényben, vagy a titkos ügykezelésnél kell õrizni. Olyan számítógépen, amely csak beépített merevlemezzel (winchesterrel) rendelkezik, csak abban az esetben lehet minõsített adatokat tárolni, ha az a titkos ügykezelés helyiségeire vonatkozó elhelyezési körül-

3122

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

mények között található, a számítógépes hálózattól fizikailag elválasztva és hardveres jelszóval védve mûködik.
103. A számítástechnikai eszközök üzembe helyezését,
javítását külsõ személyek részérõl a titokbirtokos szerv vezetõje engedélyezi. Külsõ szervnek javítás, vagy egyéb
célból olyan számítógépes adathordozó, amelyen a minõsített adatokat nem tették végleg felismerhetetlenné, nem
továbbítható.
104. Az olyan tárgyalás, rendezvény, esemény esetén,
amelyen minõsített adat ismertté válhat, a rendezõ szerv
vezetõje köteles gondoskodni a titok megõrzését biztosító
feltételek megteremtésérõl. A minõsített adat felhasználásával folytatott rendezvény résztvevõirõl részletes jelenléti ívet kell készíteni, amelyet a napirendre került minõsített
adathordozó mellett kell megõrizni. A jelenléti ív elkészítésével egyidejûleg a jelenlévõk ott tartózkodásának jogszerûségét és személyazonosságát is ellenõrizni kell.
105. Minõsített adatok felhasználásával tartott tanácskozás rendezõje köteles megtenni mindazokat az elõzetes
biztonsági intézkedéseket, amelyek kizárják, hogy a tanácskozáson elhangzottakat illetéktelen személyek megismerjék.

A minõsített adathordozó továbbítására vonatkozó
rendelkezések
106. Minõsített adathordozót a megfelelõ minõsítési jelöléssel ellátott zárt küldeményként kell továbbítani. A
küldeményt el kell látni a küldõ szerv ügykezelõje által
használt bélyegzõ lenyomatával, olyan módon, hogy az
esetleges felbontás, a jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelmûen megállapítható legyen. A minõsített adatot tartalmazó számítástechnikai adathordozó csak a megfelelõ minõsítési jelölést tartalmazó papír alapú adathordozó (rekordleírás, adatállomány-kísérõ lap) mellékleteként kezelhetõ és továbbítható.
107. A borítékon, illetve csomagon a címzésen és a küldõ szervre vonatkozó adatokon túl fel kell tüntetni az adathordozó nyilvántartási számát, minõsítési jelölését, példánysorszámát és „Baleset esetén, vagy rendkívüli helyzetben a küldõ szerv bonthatja fel!” figyelmeztetést, szükség esetén a különleges kezelési jelzést. (A továbbításra
kerülõ minõsített adathordozókat az átvételi elismervényen a nyílt adathordozóktól elkülönítve kell felvezetni.)
108. A minõsített küldeményt fõszabály szerint az azon
feltüntetett futárkódszám alapján a futárszolgálat futárjegyzékkel továbbítja. A minõsített küldemények továbbítása a minõsített küldemények továbbítására megnyitott
futárjegyzéken történik.
A futárjegyzéken továbbított minõsített iratok esetében
a futárjegyzék számát az iktatókönyv „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni.
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Az Állami Futárszolgálat útján érkezett és továbbított
küldemények futárjegyzékét öt évig meg kell õrizni.
Az Állami Futárszolgálat útján továbbított minõsített
küldemények továbbításra történõ elõkészítésére, nyilvántartására, átadás-átvételére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Állami Futárszolgálat tevékenységére irányadó
jogszabályok és belsõ normák határozzák meg.
109. Minõsített küldemény sürgõs esetben biztonságosan zárható eszközzel saját kézbesítõ útján is továbbítható.
A szerv vezetõje az államtitok fontosságára tekintettel elrendelheti a két fõvel – kísérõvel – történõ kézbesítést.
110. A titkos ügykezelõ a kézbesítõnek a kézbesítéshez
rendszeresített segédlettel (futárjegyzék, külsõ kézbesítõ
könyv) adja át a minõsített küldeményt és felhívja figyelmét a szállítás fokozott biztonsági követelményeire.
111. Az adathordozó átvételét a kézbesítõkönyvben, futárjegyzéken az átvevõ nevének és beosztásának megjelölésével, valamint olvasható aláírásával, az átvevõ szerv bélyegzõjének lenyomatával és a keltezéssel igazolja. A kézbesítõ a címzett szerinti átvételi igazolást a kézbesítés után
haladéktalanul visszaadja a titkos ügykezelõnek.
112. Vezetékes vagy vezeték nélküli adatátviteli rendszerben (például: telefaxon) minõsített adatot – ha a továbbított adat a megbízható védelem és felügyelet határain kívülre kerül, így különösen a titokvédelemre kötelezett
szervezet megfelelõen zárt vagy védett területét elhagyja –
csak rejtjelezve, rendszeresített (szabványos) rejtjelzõ berendezés alkalmazása esetén szabad továbbítani, abban az
esetben, ha a címzettnél a titokvédelmi elõírásoknak is
megfelelõ fogadókészség biztosított.
113. Minõsített adathordozót csak a közvetlen vezetõ
írásbeli engedélyével szabad tárgyalásra (megbeszélésre,
értekezletre) a munkahelyrõl kivinni. Az engedély tartalmazza az adathordozó iktatószámát és tárgyát, a lapok számát és példánysorszámát. Az engedélyt az adathordozó
visszaérkezéséig az ügykezelõnél, majd ezt követõen az
adathordozóval együtt kell õrizni.

Minõsített küldemény átvétele
114. Minõsített küldeményt a címzett, a titkos ügykezelõ vagy az ilyen küldemény átvételével a szerv vezetõje
által írásban megbízott más személy vehet át.
115. A minõsített küldemény átvevõje köteles ellenõrizni, hogy:
a) a küldeményt a címzés alapján jogosult-e átvenni;
b) az átadási okmányban és a küldeményen feltüntetett
nyilvántartási szám egyezik-e;
c) a küldemény sértetlen-e.
116. Az átvevõ az átadási okmányon nevének és beosztásának megjelölésével, aláírással, az átvétel idejének feltüntetésével és a szerv bélyegzõjének lenyomatával igazolja a küldemény átvételét.
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117. Ha az átvevõ a küldeményen olyan sérülést észlel,
amely arra utal, hogy azt felbontották, vagy megkísérelték
felbontani, a kézbesítõ jelenlétében a küldeményt – az adatok illetéktelen személy általi megismerésének kizárásával – felbontja, tartalmát ellenõrzi, és az eseményrõl két
példányban jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyvet mindketten aláírják, majd a küldõnek a kézbesítõ közremûködésével az egyik példányt átadják, aki intézkedik a sérülés
körülményeinek tisztázására.
118. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a
küldeményt vissza kell juttatni a küldõnek. Sürgõs küldemény esetén távbeszélõn, vagy más módon kell tisztázni a
teendõket.

A küldemény felbontása
119. A titkos ügykezelõ minden hozzá érkezett minõsített küldeményt – a „Saját kezû felbontásra!” jelzésû kivételével – felbont.
120. A „Saját kezû felbontásra!” küldeményeket minden esetben csak a címzett, akadályoztatása esetén a címzett helyettese, illetve közvetlen vezetõje bonthatja fel
(a továbbiakban jelen cím alkalmazásában együtt: címzett). Ezeket a küldeményeket az ügykezelõ – az azonosító
adatok feltüntetésével – átadókönyvben adja át a címzettnek. Ha az ilyen küldeményt a rendes ügymenetben kell elintézni, azt a titkos ügykezelõnek vissza kell adni. (Az
ügykezelõ a borítékot az irathoz csatolja, mivel az érkeztetés dátuma a borítékon szerepel.)
121. A „Saját kezû felbontásra!” jelzéssel ellátott minõsített küldeményt az átvételt követõen zárt küldeményként
a rendelkezésre álló azonosításra alkalmas adatok alapján
nyilvántartásba kell venni. Ha a nyilvántartáshoz szükséges adatok az átvételkor nem állnak rendelkezésre, a címzett a felbontás után köteles azt közölni a titkos ügykezelõvel. A nyilvántartás megjegyzési rovatában fel kell tüntetni, hogy kezelésérõl és õrzésérõl a továbbiakban a címzett
gondoskodik. Az ilyen küldeményt „S. k. jelzés miatt felbontás nélkül továbbítva!” ügykezelési segédletben kell a
címzettnek átadni. A címzett a kísérõlapot aláírja és a titkos ügykezelõnek azt visszaadja.
122. Ha a küldemény tartalmát a minõsített adat különös
fontosságára figyelemmel más nem ismerheti meg, a címzett a titkos ügykezelõvel az iktatáshoz szükséges adatokat
közli és a titkos ügykezelõtõl kapott iktatószámot az adathordozóra rávezeti. Ilyenkor az adathordozó biztonságos
õrzésérõl a címzett gondoskodik, vagy – szükség esetén –
az adathordozót zárt borítékban a titkos ügykezelõnek adja
át õrzés végett. Az adathordozó további õrzésének módját
az iktatókönyv „Megjegyzés” rovatába fel kell tüntetni.
123. A küldemény felbontásakor ellenõrizni kell a feltüntetett mellékletek meglétét. Az esetleges felmerülõ irathiány okát a küldõ szervvel – lehetõleg rövid úton, soron
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kívül – tisztázni és ennek tényét jegyzõkönyvben kell feltüntetni. Ha a küldeményt tévedésbõl, vagy helytelen címzés következtében bontották fel, a borítékon ezt a tényt az
idõpont és a felbontó személy nevének feltüntetésével rögzíteni kell. Ha a más szervnek szóló küldeményt az átvevõ
tévedésbõl bontja fel, arról két példányban jegyzõkönyvet
készít, a küldeményt újból szabályszerûen lezárja és a
jegyzõkönyv egy példányával a címzettnek továbbítja.

Minõsített adathordozók átadása megbízás megszûnése
esetén
124. Ha a minõsítõnek vagy az adat minõsítését kezdeményezõ személynek, a betekintõnek, a titokvédelmi felügyelõnek ezt a jogkörét megalapozó jogviszonya megszûnik, vagy más okból huzamosabb idõre távol van, a nála lévõ minõsített adathordozókat utódjának vagy helyettesének a titkos ügykezelés útján átadja. Ha ez nem lehetséges, az érintettnél tárolt minõsített adathordozókat – tételes jegyzõkönyv felvétele mellett – a titkos ügykezelõnél
kell elhelyezni.
125. Ha rendkívüli esemény miatt, vagy más okból a titokbirtokosnál, a minõsítõnél, a betekintõnél vagy a titkos
ügykezelõnél tárolt minõsített adathordozók át-, vagy
visszavételére jogosult nincs, a minõsített adathordozók
végleges elhelyezésérõl a titokbirtokos szerv vezetõje
vagy az általa kijelölt titokvédelmi felügyelõ dönt.
126. A titkos ügykezelõ megbízásának megszûnése esetén a birtokában lévõ, megõrzésére rendelt minõsített adathordozókat, valamint a tárolásukra szolgáló eszközök kulcsait, kódszámait, a rendszeresített adatkezelési segédleteket (iktatókönyv, nyilvántartókönyv stb.) utódja, a helyettese, ennek hiányában a titokvédelmi felügyelõ, vagy erre
kijelölt személy részére jegyzõkönyvvel átadja.
127. Az átvételre kijelölt személynek meg kell gyõzõdnie arról, hogy a minõsített adatok kezelésére szolgáló segédletek, kulcsok, kódszámok hiánytalanul megvannak.
A folyamatban lévõ és a már irattárba helyezett minõsített
adathordozókat egy évre visszamenõleg, valamint a minõsített normák meglétét tételesen ellenõrizni kell.

VI. A minõsített adathordozók kezelésének
ellenõrzése
128. A minõsített adatok védelmére vonatkozó szabályok megtartásának ellenõrzésére jogosultak
a) a titokbirtokos szerv állományából:
– a titokbirtokos szerv vezetõje;
– a titokvédelmi felügyelõ;
– a titkos ügykezelõ;
– a titokbirtokos szerv vezetõje által írásban felhatalmazott személy;
b) a jogszabályban erre feljogosított más személy.
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Az ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet
az ellenõrzött személy aláír. Az ellenõrzött személy kérésére az ellenõrzéssel kapcsolatos megállapításait a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

c) a mulasztásért felelõs személy(ek) felelõsségének
tisztázására;
d) a beszerzett adatok alapján fegyelmi, szabálysértési
vagy büntetõeljárás megindítására.

129. Az ellenõrzés során megállapított hiányosságokról
haladéktalanul írásban tájékoztatni kell a titokbirtokos
szerv vezetõjét, aki köteles soron kívül gondoskodni a
feltárt szabálytalanságok megszüntetésérõl, a felelõsség
megállapításáról.

133. A minõsített adathordozó hiányának felfedezése
esetén a vizsgálatot soron kívül kell lefolytatni.

130. A titkos ügykezelõ köteles folyamatosan ellenõrizni a jelen Szabályzatban foglalt elõírások betartását, az ellenõrzés során tapasztalt rendellenességeket közvetlen vezetõjének köteles haladéktalanul írásban jelenteni. Az
érintett vezetõ a jelentésben foglaltakat köteles tizenöt napon belül kivizsgálni és a tett intézkedésrõl szóló feljegyzést a jelentéshez csatolni.

134. A minõsített adathordozó hiánya miatt elrendelt
vizsgálat lezárásáról és annak megállapításairól az ügy lezárását követõen nyolc napon belül írásban kell tájékoztatni a titokvédelmi felügyelõt.
135. A titkos ügykezelõ az ügykezelési segédletben köteles feltüntetni az irathiány tényét („H” jelzéssel) és a kivizsgálásról, a jogerõs felelõsségre vonásról készült ügyirat számát.

VIII. Oktatás, vizsgáztatás
VII. A titokvédelmi rendelkezések megsértése esetén
követendõ eljárás
131. Ha a minõsített adat védelmére kötelezett személynek tudomására jut, hogy a titokvédelemrõl szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a minõsített
adat ezáltal illetéktelen személy részére hozzáférhetõvé
válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, illetve a minõsített
adathordozó fellelhetõségének helye nem állapítható meg,
a minõsítõt haladéktalanul tájékoztatja.
132. Minõsített adathordozó hiányának felfedezése esetén a titokbirtokos szerv vezetõje az általa elrendelt – vagy
a titokvédelmi felügyelõ által kezdeményezett – vizsgálat
keretében intézkedjen:
a) az adathordozó teljes körû keresésére;
b) a hiány okainak, illetve az azt elõsegítõ körülmények
megállapítására;

136. A titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismeretébõl történõ vizsga letételéig titkos ügykezelési feladatot nem lehet ellátni. A titokvédelmi felügyelõ köteles
gondoskodni arról, hogy a titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat és jelen utasítás rendelkezéseit az ügykezelõi
állomány részére rendszeresen – évente legalább egy alkalommal – továbbképzés keretében oktassák.

IX. Záró rendelkezés
137. Ez az utasítás a közzétételét követõ hónap elsõ
napján lép hatályba.
Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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Melléklet a 7/2009. (III. 20.) ÖM utasításhoz
1. számú iratminta
(Amikor a minõsítõ és a minõsítés kezdeményezõje nem ugyanaz a személy.)

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése

Iktatószám:
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti
MINÕSÍTÉSI JAVASLAT
a …………………… nyt. számú …………..……………………………………………………. tárgyú adathordozón
szereplõ információra.
Fenti információt javaslom ……… évre, ……… év ……………… hó ……… napjáig:
*az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 1. számú mellékletét képezõ államtitokköri jegyzék …………… pontja alapján „Szigorúan titkos!” jelöléssel államtitokká minõsíteni.
*a Szolgálati Titokköri Jegyzék …………… pontja alapján „Titkos!”, „Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésû!” jelöléssel szolgálati titokká minõsíteni.
*a ………………………………… különleges kezelési utasítás(oka)t alkalmazni.

INDOKOLÁS
*Az államtitokká/szolgálati titokká történõ minõsítés mellett a „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésû!” jelölés, és a ………………………………… különleges kezelési utasítás(ok) alkalmazását az indokolja, hogy
(Az indokolásnak tartalmaznia kell azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a minõsítést szükségessé, illetve indokolttá teszik, továbbá meg kell jelölni a Ttv. 2. számú mellékletében szereplõ azon körülményt, amely alapján a minõsítõ dönt az alkalmazott minõsítési jelölés mellett.)

……………………, 200…
……………………………………………
a minõsítés kezdeményezõjének aláírása
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MINÕSÍTÉS

A minõsítési javaslatban megjelölt adatot:
* „Szigorúan titkos!” jelöléssel államtitokká,
* „Titkos!”, „Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésû!” jelöléssel szolgálati titokká minõsítem.
*…………………………………… különleges kezelési utasítás(ok) alkalmazását rendelem el.

……………………, 200…
…………………………………………
minõsítõ aláírása minõsítõ beosztási helye
P. H.

* A megfelelõ rész bekarikázandó, illetve kitöltendõ!
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2. számú iratminta
(Amikor a minõsítés kezdeményezõje és a minõsítõ azonos személy.)

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése
Iktatószám:
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti
MINÕSÍTÉS
a …………………… nyt. számú …………..…………………………………………………… tárgyú adathordozón
szereplõ információra.
Fenti információt …………… évre, …………………… év …………… hó ……… napjáig:
*az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1. számú mellékletét képezõ államtitokköri
jegyzék …………… pontja alapján „Szigorúan titkos!” jelöléssel államtitokká minõsítem.
*a Szolgálati Titokköri Jegyzék ………… pontja alapján „Titkos!”, „Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésû!” jelöléssel
szolgálati titokká minõsítem.
*a ………………………………… különleges kezelési utasítás(ok) alkalmazását rendelem el.

INDOKOLÁS
*Az államtitokká/szolgálati titokká történõ minõsítés mellett a „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésû!” jelölés alkalmazását, és a …………………………………… különleges kezelési utasítás(ok) alkalmazását az indokolja, hogy
(Az indokolásnak tartalmaznia kell azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a minõsítést szükségessé, illetve indokolttá teszik, továbbá meg kell jelölni a Ttv. 2. számú mellékletében szereplõ azon körülményt, amely alapján a minõsítõ döntött az alkalmazott minõsítési jelölés mellett.)
……………………, 200… …………………………
…………………………………………
minõsítõ aláírása minõsítõ beosztási helye
P. H.

* A megfelelõ rész bekarikázandó, illetve kitöltendõ!
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3. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése
Iktatószám:
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törv. (a továbbiakban: Ttv.) 7. § (3) bekezdése szerinti
MINÕSÍTÉSI JAVASLAT
államtitkot tartalmazó adat minõsítésének fenntartására
A Ttv. 28. § (1) bekezdésében, és a 29. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában elõírt felülvizsgálat során a
………………………………………… Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és mellékelt
………………………… ikt. számú iratjegyzékben
– a …… sorszámon felsorolt iratok minõsítésének (év/hó/nap)-ig, a Ttv. mellékletét képezõ Államtitokköri
Jegyzék ……… pontja alapján,
– a …..sorszámon felsorolt iratok minõsítésének (év/hó/nap)-ig, a Ttv. mellékletét képezõ Államtitokköri
Jegyzék ……… pontja alapján,
államtitokként történõ fenntartását javaslom.

INDOKOLÁS
Az államtitokká történõ minõsítés
az ……… sorszámon felsorolt iratok esetében azért indokolt, mert
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
a ……… sorszámon felsorolt iratok esetében azért indokolt, mert
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(Az indokolásnak tartalmaznia kell a Ttv. 2 . sz. mellékletében meghatározott irányadó szempontok szerint a károkozás mértékét.)
A minõsítések fenntartásáról szóló csatolt rendelkezés tervezetét aláírásra felterjesztem.

Budapest,

……………………………………………………………
a minõsítés fenntartását kezdeményezõ vezetõ aláírása
(fõosztályvezetõ, hivatali egység vezetõ)
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4. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
kiadmányozó felsõvezetõ megnevezése

Iktatószám:

RENDELKEZÉS
államtitkot tartalmazó adat minõsítésének fenntartásáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 10. § (1), 28. § (1) és 29. § (1) bekezdés a) és c)
vagy b) és c) pontja, valamint az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának …. számú függelékének ……. pontja alapján eljárva, a ...........................................Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és mellékelt ...........................ikt. számú iratjegyzékben
……… sorszámon felsorolt iratok „Szigorúan titkos!” minõsítését (év/hó/nap)-ig
……… sorszámon felsorolt iratok „Szigorúan titkos!” minõsítését (év/hó/nap)-ig
fenntartom.

E rendelkezést …………………………………… fõosztályvezetõ (hivatali egység vezetõ) asszony/úr,
a …………………………………… Fõosztály (hivatali egység) vezetõje által tett és mellékelt
…………………… ikt. számú minõsítési javaslatra figyelemmel hoztam meg.

Budapest,
…………………………………………………
a tárgy szerint illetékes minõsítésre jogosult
felsõvezetõ neve és aláírása
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5. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése

Iktatószám:

JAVASLAT
államtitkot tartalmazó adat minõsítésének megszüntetésére

A ………………………………………………. Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és mellékelt …………………… ikt. számú iratjegyzékben ……… sorszámon felsorolt, államtitkot tartalmazó iratok minõsítésének megszüntetését javaslom, mert azok fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn.

A minõsítések törlésérõl szóló csatolt rendelkezés tervezetét aláírásra felterjesztem.

Budapest,

……………………………………………………………
a minõsítés megszüntetését kezdeményezõ
fõosztályvezetõ (hivatali egység vezetõ) neve és aláírása
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6. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
kiadmányozó felsõvezetõ megnevezése

Iktatószám:

RENDELKEZÉS
államtitkot tartalmazó adat minõsítésének törlésérõl

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 10. § (3) és 29. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata …...számú függelékének …... pontja alapján eljárva, a
…………………………… Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és mellékelt ………………… ikt.
számú iratjegyzékben ………… sorszámon felsorolt iratok minõsítését törlöm.

E rendelkezést ........................ fõosztályvezetõ (hivatali egység vezetõ) asszony/úr, a ……………………… Fõosztály (hivatali egység) vezetõje által tett és mellékelt ………………… ikt. számú javaslatban foglaltakra figyelemmel
hoztam meg.

Budapest,

…………………………………………………
a minõsítés megszüntetésére jogosult
illetékes felsõvezetõ neve és aláírása
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2009/11. szám
7. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése
Iktatószám:

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 7. § (6) bekezdése szerinti

MINÕSÍTÉSI JAVASLAT
szolgálati titkot tartalmazó adat minõsítésének fenntartására

A Ttv. 28. § (1) bekezdésében és 29. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában elõírt felülvizsgálat során
a ……………………………………… Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és mellékelt
………………… ikt. számú iratjegyzékben
– …… sorszámon felsorolt iratok minõsítésének (év/hó/nap)-ig, az Önkormányzati Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló önkormányzati miniszteri közlemény (a továbbiakban: Közlemény) ……… pontja alapján
– „Titkos!”, vagy „Bizalmas!”, vagy „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelöléssel ellátott
– …… sorszámon felsorolt iratok minõsítésének (év/hó/nap)-ig, a Közlemény ….. pontja alapján
– „Titkos!”, vagy „Bizalmas!”, vagy „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelöléssel ellátott
szolgálati titokként történõ fenntartását javaslom.

INDOKOLÁS
A szolgálati titokká történõ minõsítés
– az ……… sorszámon felsorolt iratok esetében azért indokolt, mert
........................................................................................................................................................................................
– a ……… sorszámon felsorolt iratok esetében azért indokolt, mert
........................................................................................................................................................................................
(Az indokolásnak tartalmaznia kell a Ttv. 2 . sz. mellékletében meghatározott irányadó szempontok szerint a károkozás mértékét.)
A minõsítések fenntartásáról szóló csatolt rendelkezés tervezetét aláírásra felterjesztem.
Budapest,
……………………………………………….
a minõsítés fenntartását kezdeményezõ
érdemi ügyintézõ aláírása

2009/11. szám
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3133
8. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése

Iktatószám:

RENDELKEZÉS
szolgálati titkot tartalmazó adat minõsítésének fenntartásáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 10. § (1), a 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésének
b) és c) pontja, valamint az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata …… számú függelékének ……. pontja alapján eljárva, a ……………………… Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és
mellékelt ………………… ikt. számú iratjegyzék
– ……… sorszámon felsorolt iratok „Titkos!”, vagy „Bizalmas!”, vagy „Korlátozott terjesztésû!” minõsítését
(év/hó/nap)-ig
– ……… sorszámon felsorolt iratok „Titkos!” vagy „Bizalmas!”, vagy „Korlátozott terjesztésû!” minõsítését
(év/hó/nap)-ig
fenntartom.

E rendelkezést …………………………………………… asszony/úr a ………………… Fõosztály (hivatali egység)
munkatársa által tett és mellékelt ………………… ikt. számú minõsítési javaslatra figyelemmel hoztam meg.

Budapest,
……………………………………………………
a minõsítésre jogosult fõosztályvezetõ
(hivatali egység vezetõ) neve és aláírása
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2009/11. szám
9. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése

Iktatószám:

JAVASLAT
szolgálati titkot tartalmazó adat minõsítésének megszüntetésére

A …………………………………………… Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és mellékelt
………………… ikt. számú iratjegyzékben ………… sorszámon felsorolt, szolgálati titkot tartalmazó iratok minõsítésének megszüntetését javaslom, mert azok fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn.

A minõsítések törlésérõl szóló csatolt rendelkezés tervezetét aláírásra felterjesztem.

Budapest,

……………………………………………………
a minõsítés törlését kezdeményezõ
érdemi ügyintézõ aláírása
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10. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése

Iktatószám:

RENDELKEZÉS
szolgálati titkot tartalmazó adat minõsítésének törlésérõl

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 10. § (3) és 29. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata …… számú függelékének …… pontja alapján eljárva,
a ………………………… Fõosztályon (hivatali egységnél) õrzött iratokról készített és mellékelt ………………… ikt.
számú iratjegyzékben ……… sorszámon felsorolt iratok minõsítését törlöm.

E rendelkezést …………………………………………… asszony/úr, a ………………… Fõosztály (hivatali egység)
munkatársa által tett és mellékelt ...............................ikt. számú javaslatban foglaltakra figyelemmel hoztam meg.

Budapest,
…………………………………………………
a minõsítésre jogosult fõosztályvezetõ
(hivatali egység vezetõ) neve és aláírása

3136

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/11. szám
11. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése
Iktatószám:
BETEKINTÉSI ENGEDÉLY
(Név) …………………………………………..…… (– születési hely, idõ, anyja neve –, beosztási hely, beosztás) részére, feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben,
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 4. pont ………. alpontjai által
meghatározott mértékben
…………………………………… minõsítési jelöléssel ellátott minõsített adatok vonatkozásában rendelkezési jogot
engedélyezek.

Az engedély visszavonásig érvényes

……………………………, 200… …………… ……
…………………………………………………
engedélyezõ neve, beosztása

Titoktartási nyilatkozat
Igazolom, hogy a titokvédelmi rendelkezéseket megismertem, a jelen engedélyben foglaltakat tudomásul veszem, a
tudomásomra jutott államtitkot, illetve szolgálati titkot megõrzöm. Ismert elõttem, hogy a rendelkezésemre bocsátott
adathordozókról a minõsítõ engedélye nélkül se másolatot, se kivonatot nem készíthetek, ezek tartalmának rögzítésére
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazhatok. Tudomásul veszem, hogy a birtokomra került minõsített
adathordozó nem képezi a tulajdonomat és azt köteles vagyok a titkos ügykezelésnek visszaszolgáltatni. Tisztában vagyok azzal, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálatititok-sértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

……………………………, 200… …………… ……
…………………………………………………
betekintésre feljogosított neve, beosztása

Készült: 2 példányban, 1 példány 1 lap.
Kapja:
1. sz. példány: a betekintésre jogosult;
2. sz. példány: Irattár.
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3137
12. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése

Iktatószám:

BETEKINTÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA
(Név) ……………………………… hivatali egység, beosztás, beosztási hely az ÖM/……-… iktatószámon kiadott betekintési engedélyét
visszavonom.

Budapest, 200…………………
……………………………………………………………
visszavonásra jogosult kiadmányozó neve, aláírása

Készült: 2 pld.-ban
1 pld. Érintett
1 pld. Irattár



@
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2009/11. szám
13. számú iratminta

ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
hivatali egység megnevezése

Iktatószám:

MEGISMERÉSI ENGEDÉLY

…………………………………………..…… (NÉV – születési hely, idõ, anyja neve –, részére
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 15. §-a szerint elõterjesztett, meghatározott adat
megismerésére irányuló kérelmével összefüggésben
………… iktatószámú, …………………………………… minõsítési jelöléssel, ellátott minõsített adat megismerését engedélyezem.

……………………………, 200… …………… ……
………………………………………
engedélyezõ neve, beosztása

Titoktartási nyilatkozat
Igazolom, hogy a titokvédelmi rendelkezéseket megismertem, a jelen engedélyben foglaltakat tudomásul veszem, a
tudomásomra jutott államtitkot, illetve szolgálati titkot megõrzöm.
Ismert elõttem, hogy a rendelkezésemre bocsátott adatról a minõsítõ engedélye nélkül se másolatot, se kivonatot nem
készíthetek, ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazhatok.
Tudomásul veszem, hogy a megismert minõsített adatot tartalmazó adathordozó nem képezi a tulajdonomat és azt köteles vagyok a titokbirtokosnak visszaszolgáltatni.
Tisztában vagyok azzal, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálatititok-sértést és a titokvédelmi szabálysértést
bünteti.
……………………………, 200… …………… ……
…………………………………………
megismerésre feljogosított neve
Készült: 2 példányban, 1 példány 1 lap.
Kapja: 1. sz. példány: a megismerésre jogosult;
2. sz. példány: Irattár.
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3139
14. számú iratminta

BETEKINTÉSI/MEGISMERÉSI LAP
A/AZ ……………………… IKTATÓSZÁMÚ MINÕSÍTETT IRATHOZ

Név

Beosztás

A betekintési,
megismerési
engedély
iktatószáma

Keltezés

Aláírás

3140
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2009/11. szám
15. számú iratminta

SZEMÉLYI (NEGATÍV) PECSÉTNYOMÓ NYILVÁNTARTÓ KÖNYV

Sorszám

Pecsétnyomó
száma

Kiadás
idõpontja

Átadó aláírása

Átvevõ aláírása

Visszavétel ideje,
átadó-átvevõ aláírása

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

BETEKINTÉSI/MEGISMERÉSI ENGEDÉLYEK NYILVÁNTARTÓ KÖNYVE

Sorszám

Név

Engedélyezés
idõpontja

Iktatószáma

Rendelkezési
jogosultságok

Rendelkezési
jogosultságok
módosítása

A módosítás
idõpontja/iktatószáma

2009/11. szám

16. számú iratminta

Rendelkezési
jogosultságok
visszavonásának
idõpontja/iktatószáma
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17. számú iratminta

SOKSZOROSÍTÁSI NAPLÓ

A sokszorosított irat

A sokszorosítandó irat
Sor
szám

Készítõ neve

Sokszorosított példányok
átvételének igazolása

rontott
iktatószáma

minõsítési
jelölése

példány
sorszáma

lapterjedelme

Példány
sorszáma

példányok

lapok
száma

Rontott példányok (lapok)
elszámolása
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A szociális és munkaügyi miniszter utasítása
A szociális és munkaügyi miniszter
5/2009. (III. 20.) SZMM
utasítása
az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról
1. §
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF) Szervezeti és Mûködési Szabályzatát – a
központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 74. §-ának (1) bekezdése szerint – a jelen
utasítás mellékletében foglaltak szerint állapítom meg.

2. §
Ez az utasítás a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. július 1-jétõl kell alkalmazni. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 21/2007. (Mü. K. 8.) SZMM
utasítás.
3. §
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az OMMF honlapján közzé kell tenni.
Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet
az 5/2009. (III. 20.) SZMM utasításhoz
Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF)
Szervezeti és Mûködési Szabályzata
I.
AZ OMMF ÁLTALÁNOS JOGÁLLÁSA
Az OMMF szervezeti jogállása:
Az OMMF a munkavédelem állami irányítása egyes feladatainak, illetve az általános munkavédelmi és munkaügyi ellenõrzési hatósági feladatoknak az ellátására létrehozott, a szociális és munkaügyi miniszter közvetlen fel-

ügyelete alatt álló központi hivatal, amelynek élén elnök áll.
A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira,
ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat törvényben
és külön jogszabályban elõírt munkavédelmi feladatainak
– az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) közremûködésével történõ – szakmai
irányítását is.
Az OMFI jogi személyiséggel rendelkezõ, részben önállóan gazdálkodó, részjogkörû költségvetési szerv, mûködésének rendjét Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, melyet az OMMF elnöke hagy jóvá. Az
OMFI – Magyarország területére kiterjedõ illetékességgel – ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban
meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi, valamint a munkavédelmi kutatással összefüggõ feladatokat.
Az OMMF foglalkoztatottjainak jogviszonyát a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény rendezi.
Az OMMF mûködése törvényekben, rendeletekben és
alapító okiratban foglaltakon alapul.
Az OMMF szervezeti mûködésének fejlesztése, a korszerû hatósági munka megvalósítása érdekében elkötelezett a minõségirányítási rendszer bevezetésére. Ezzel is
elõsegítve a hatóság szakszerû, a jogszabályi követelményeknek megfelelõ munkáját a munkavállalók garanciális
jogainak védelme érdekében.
Az OMMF területi szervei az igazgatók által irányított
munkavédelmi, munkaügyi felügyelõségek, melyek keretében munkavédelmi, munkaügyi felügyelõk, illetve a
munkavédelmi felügyelõségeken munkavédelmi felügyelõ tanácsadók mûködnek.
Az OMMF állami feladatként ellátott alaptevékenységei:
Az OMMF jogállását, feladat- és hatáskörét a többször
módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrõl
(a továbbiakban: Mvt.), a – szintén többször módosított –
munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény
(a továbbiakban: Met.), valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl szóló 295/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
Az OMMF látja el a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm.
rendeletben a munkavédelem területén a szociális és munkaügyi miniszter részére megállapított állami feladatokat.
Az OMMF jogkörét országos illetékességû központi
(Fõfelügyelõség), illetve külön jogszabályban meghatározott illetékességû területi szervei (felügyelõségek) kereté-
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ben mûködõ munkavédelmi, munkaügyi felügyelõk, munkavédelmi felügyelõ tanácsadók, orvos végzettségû felügyelõk és igazgatók útján gyakorolja.
Az OMMF szervezetét és a Fõfelügyelõség mûködését
jelen szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
A Gazdasági Fõosztály, a Humánpolitikai Fõosztály, illetve az elnök által kijelölt szervezeti egység tekintetében a
mûködés részletes szabályait, illetõleg a felelõsség
kérdését az OMMF elnöke ügyrendben szabályozza.
A felügyelõségek mûködését külön miniszteri utasítás
állapítja meg. A Fõfelügyelõség és a felügyelõségek mûködési szabályait az OMMF hivatalos lapjában (Munkaügyi Közlöny) kell közzétenni.
Az OMMF alapító okiratának száma:
3442-32/2008-SZMM
Az OMMF alapító okiratának kelte:
2008. szeptember 30.
Az OMMF alapító okiratának hatálya:
2008. január 1.
Intézmény neve:
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség

2009/11. szám

Az OMMF által állami feladatként ellátott alaptevékenységek forrásai: támogatás, saját bevétel, pénzeszközátvétel.
A feladatmutatók megnevezése, köre:
– munkavédelmi ellenõrzési vagy egyéb céllal felkeresett munkáltatók száma (db);
– munkaügyi ellenõrzési vagy egyéb céllal felkeresett
munkáltatók száma (db);
– a szervezeten kívülre kiküldött ügyiratok és egyéb
anyagok száma.
Az OMMF vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságban, illetve nonprofit szervezetben nem
vesz részt.
Az OMMF szervezetén belül jogi személyiséggel rendelkezõ, a gazdálkodás tekintetében részben önállóan gazdálkodó, részjogkörû költségvetési szervként az Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet mûködik.
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elõírások, feltételek: Mvt., Met.
Az OMMF-et gazdasági ügyekben az elnök és a gazdasági vezetõ együttesen képviseli. Ezen jogköröket esetenként írásban átruházhatják megfelelõ végzettségû és szakképzettségû vezetõkre, illetve munkatársakra.

Az intézmény egyedi, azonosításra szolgáló jele:
II.
ÁLTALÁNOS MÛKÖDÉSI ELVEK, HATÁLY

Az intézmény rövidített neve: OMMF
Jogállása: önállóan gazdálkodó, országos hatáskörû,
központi költségvetési szerv
Székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 85.
Postacím: 1399 Budapest Pf. 639
Államháztartási azonosító: 037404
PIR-törzsszám: 323538
Szektorszám: 1051
Szakágazat: 841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Statisztikai számjel: 15323534-8413-312-01
Adószám: 15323534-2-41
Áfaalanyiság: adóalany
Bankszámlavezetõ pénzintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszámok:
Elõirányzat-felhasználási keretszámla:
10032000-01743496-00000000
Letéti számla: 10032000-01743496-20000002
IBAN HU77 10032000-01743496-20000002
Lakásalapszámla: OTP 11705008-20006883-00000000

1. Az OMMF feladatainak ellátása során együttmûködik a közigazgatás (önkormányzat) központi és helyi szerveivel, a munkavállalók és munkáltatók érdek-képviseleti
szerveivel, a társadalombiztosítási intézményekkel és a
munkavédelemben érdekelt társadalmi és civil szervezetekkel. A Munkavédelem Országos Programját/Nemzeti
Munkavédelmi Politikát Koordináló Munkavédelmi
Koordinációs Tárcaközi Bizottság mûködése keretében ellátja a Tárcaközi Bizottság ügyrendje szerinti titkársági
feladatokat. Részt vesz az országos munkavédelmi érdekegyeztetésben, a Munkavédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) munkájában. A Bizottság ügyrendje szerint a kormányzati tárgyalócsoport állandó tagjaként gondoskodik az ülések megszervezésérõl, a titkársági feladatok ellátásáról.
Az OMMF a munkaügyi ellenõrzés támogatására, az
érintett hatóságok munkájának összehangolására, a szabálytalan és törvénybe ütközõ foglalkoztatás elleni hatékony fellépés érdekében létrehozott, Munkaügyi Ellenõrzést Támogató Tanács ülésein elnöke útján képviselteti
magát. Közremûködik a Tanács munkájában, segíti a mûködését, ellátja a Tanács ügyrendje szerinti titkársági feladatokat.
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Az OMMF tevékenységét szükség szerint összehangolja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal, a munkaerõ-piaci szervezetekkel, valamint a munkavédelem ellenõrzésében, irányításában, illetve a munkaügyi ellenõrzésben hatáskörrel rendelkezõ más szervekkel, felügyeletekkel.
A nemzetközi együttmûködés és kapcsolatok területén
munkavédelmi ügyekben képviseli az államot (EU-bizottságok, SLIC*, kétoldalú kapcsolatok, elõkészíti a nemzetközi egyezmények végrehajtásáról szóló kormányzati beszámolókat, az OMMF az EU Munkavédelmi Ügynökségének hazai fókuszpontja), a szociális és munkaügyi miniszter eltérõ döntése hiányában a képviselet kiterjed a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), illetve az
IALI** szervezeteiben való közremûködésre is.
2. a) Az OMMF szervezeti egységeit azok kinevezett
vezetõi teljes jogi és erkölcsi felelõsséggel irányítják.
b) A fõosztályok a feladatok megvalósításában szorosan
együttmûködnek, igény szerint szakmai álláspontjukkal,
véleményezéssel segítik egymás munkáját. A kapcsolattartás során a kiadmányozás azonos vezetõi szint figyelembevételével történik, kivéve a következõ köztisztviselõket: adatvédelmi felelõs, elnöki szaktanácsadó, és elnöki
tanácsadó.
A fõosztályok az együttmûködés keretében szakmai
(munkavédelmi, munkaügyi, jogi, adatvédelmi, pénzügyi,
gazdasági, informatikai, személyügyi stb.) álláspontok, illetõleg vélemények megkérése esetén írásban tájékoztatják a megkeresett szervezeti egység vezetõjét:
– az álláspont, vélemény kérésének céljáról, okáról;
– a megkeresõ fõosztály és önálló osztály adott ügyben
elfoglalt álláspontjáról, az esetleges megoldási alternatíváról, ütközõ szakmai véleményekrõl;
– más érintett fõosztály és önálló osztály által kialakított álláspontról.
A megkereséshez csatolni kell a megkeresés alapjául
szolgáló, az ügyben keletkezett és a kérdést érintõ valamennyi iratot, tervezetet másolatban, vagy az iratbetekintést biztosítani kell.
c) A fõosztályok a szakmai illetékességük alá tartozó
munkaügyi, illetõleg munkavédelmi tartalmú jogszabályok elõkészítése során
– szükség szerint szakmai egyeztetést folytatnak az
érintett szaktárcákkal, szervezetekkel, az OMMF szervezeti egységeivel;
– elkészítik a normaszöveg és az indokolás munkaanyagát, majd a kodifikációs (közigazgatási egyeztetés,
kihirdetés stb.) feladatok elvégzése céljából megküldik a
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztálynak;
– a teljes kodifikációs folyamatban a szakmai megalapozottság biztosítása érdekében szorosan együttmûködnek a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztállyal.
* Az Európai Unió Munkavédelmi Felügyeletek Vezetõinek Bizottsága.
** Munkafelügyeletek Nemzetközi Szövetsége.
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d) Az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megfogalmazott tájékoztatási feladatok végrehajtásáért a
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat, valamint a maga területén minden szakmai fõosztály és osztály felelõs.
e) A sajtó részére a szervezeti egységek vezetõi a saját
szakmai területükre vonatkozó kérdésekben kötelesek tájékoztatást adni. A tájékoztatásnak hitelesnek és szakmailag
megalapozottnak kell lennie, és nem valósíthat meg személyhez fûzõdõ jogsértést. A sajtó felé történõ tájékoztatás
részletes szabályairól külön elnöki utasítás rendelkezik.
f) Az OMMF elnöke dönt szervezeti hatáskörök, illetve
szakmai álláspontok ütközése esetén.
g) Az OMMF köztisztviselõi és területi szervei részére,
szükség szerint elektronikus úton, illetve papíralapon tájékoztatást küld a központi szakmai irányítással összefüggõ
jogszabályokról, módszertani útmutatókról, belsõ szabályozásokról.
h) Az elnök, valamint a szervezeti egységek vezetõi
együttmûködnek a munkahelyi érdekképviselettel és biztosítják a szakszervezeti jogok gyakorlását.
i) A fõosztályok közremûködnek az OMMF egységes
arculatának kialakításában, fenntartásában.
j) A fõosztályok közremûködnek a szakmai területüket
érintõ pályázati lehetõségek feltárásában, és a részvételrõl
hozott döntést követõen a pályázat szakmai anyagának
elõkészítésében, megvalósításában és a szükséges szakmai
beszámolók elkészítésében.
Az OMMF általános mûködési elvei értelemszerûen alkalmazandók a felügyelõségek vonatkozásában is.
3. A vezetõi munkát különbözõ szintû döntés-elõkészítõ,
feladatmeghatározó, koordináló munkaértekezletek segítik
az OMMF feladatait érintõ alapvetõ kérdésekben. A munkaértekezletet az elnök (elnökhelyettes) hívja össze és vezeti. Az értekezleteket ügyrendjük szerint kell megtartani.
a) A vezetõi értekezlet a Fõfelügyelõség vezetésének
(elnök, elnökhelyettesek, OMFI igazgatója, fõosztályvezetõk, a Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztály vezetõje, illetõleg az OMMF elnöke által esetileg
meghívott személyek) szakmai tanácskozása.
b) Az igazgatói értekezlet az OMMF vezetése és a felügyelõségek vezetõi részvételével – szükség szerint, de
legalább félévenként – tartott általános munkaértekezlet.
c) Az elnök egyéb szintû, eseti munkaértekezleteket,
összapparátusi értekezletet is összehívhat.
d) Az OMMF gazdasági feladatainak ellátásával, koordinálásával összefüggésben a gazdasági vezetõ az elnök
engedélyével összehívhat igazgatói és/vagy gazdasági
ügyintézõi munkaértekezletet.
e) A munkavédelmi elnökhelyettes az elnök elõzetes engedélyével a regionális munkavédelmi felügyelõségek
igazgatói, igazgatóhelyettesei részére konzultatív tanácskozást hívhat össze, melyen indokolt esetben részt vesznek a szakmai és funkcionális fõosztályok képviselõi is.
f) A munkaügyi elnökhelyettes az elnök elõzetes engedélyével a regionális munkaügyi felügyelõségek igazga-
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tói, igazgatóhelyettesei részére konzultatív tanácskozást
hívhat össze, melyen részt vesznek indokolt esetben a
szakmai és funkcionális fõosztályok képviselõi.
A munkaértekezleteken a napirendhez igazodóan az elnök által meghívott személyek is (ideértve a munkahelyi
érdekképviselet képviselõjét) részt vesznek. Az értekezleten elhangzottakról a résztvevõk szükség szerint tájékoztatják a szervezeti egységük dolgozóit.
4. Az SZMSZ hatálya kiterjed valamennyi, az
OMMF-fel közszolgálati, illetve munkaviszonyban álló
dolgozóra.

III.
AZ OMMF SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA
Az OMMF szervezetét és Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, az OMMF-fel közszolgálati, illetve munkaviszonyban álló valamennyi dolgozóra kiterjedõ hatállyal a
következõkben részletezett módon állapítom meg.
5. Az OMMF szervezeti felépítése:
FÕFELÜGYELÕSÉG
5.1. ELNÖK
– Munkaügyi elnökhelyettes
– Munkavédelmi elnökhelyettes
– Orvos tanácsadó
– Gazdasági vezetõ
– Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
– Elnöki szaktanácsadó
– Elnöki tanácsadó
– Elnöki Titkárság
– Projektiroda
– Belsõ ellenõrzés
– Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály
= Törvényességi Osztály
= Szakmai Ellenõrzési Osztály
– Humánpolitikai Fõosztály
= Humán Erõforrás Fejlesztési Osztály
= Munkaügyi, Munkaerõ- és Bérgazdálkodási Osztály
– Nemzetközi és Stratégiai Fõosztály
= Nemzetközi Osztály
= Stratégiai Osztály
– Nemzetközi Tanácsadó
5.2. MUNKAÜGYI ELNÖKHELYETTES
– Munkaügyi Fõosztály
= Munkaügyi Hatósági Osztály
= Munkaügyi Felügyeleti Osztály
– Informatikai Fõosztály
= Rendszerfejlesztési és Információtechnológiai
Biztonsági Osztály
= Rendszerüzemeltetési Osztály
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5.3. MUNKAVÉDELMI ELNÖKHELYETTES
– Munkavédelmi Fõosztály
Munkavédelmi Felügyeleti Osztály
Munkavédelmi Hatósági Osztály
– Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály
Igazgatási és Koordinációs Osztály
Jogi és Szabályozási Osztály
Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztály
5.4. GAZDASÁGI VEZETÕ
– Gazdasági Fõosztály
= Számviteli Osztály
= Vagyongazdálkodási Osztály
= Pénzügyi Osztály
TERÜLETI SZERVEK (FELÜGYELÕSÉGEK)
5.5. Az OMMF területi szervei:
– OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Budapest, illetékességi területe Budapest, Pest megye
– OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Budapest, illetékességi területe Budapest, Pest megye
– OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Pécs, illetékességi területe Baranya, Somogy, Tolna megye
– OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Pécs, illetékességi területe Baranya, Somogy,
Tolna megye
– OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Veszprém, illetékességi területe Fejér,
Komárom-Esztergom, Veszprém megye
– OMMF Közép-dunántúli Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Székesfehérvár, illetékességi területe Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
– OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Szombathely, illetékességi területe GyõrMoson-Sopron, Vas, Zala megye
– OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Szombathely, illetékességi területe GyõrMoson-Sopron, Vas, Zala megye
– OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelõsége,
székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád megye
– OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
– OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelõsége,
székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
– OMMF Észak-alföldi Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
– OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Miskolc, illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
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– OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Eger, illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
5.6. Az OMMF hierarchikus szervezeti felépítését az
1. számú melléklet ábrázolja.
5.7. Gazdasági és pénzügyi tekintetben az OMMF önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

IV.
AZ OMMF KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN
ÁLLÓ DOLGOZÓINAK
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE,
A MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL RENDJE
ELNÖK
6. Egyszemélyi felelõs vezetõ, aki a számára jogszabályban megállapított feladatokat és hatósági jogköröket
– a személyes hatáskörben fenntartott ügyek kivételével –
az OMMF szervezete útján gyakorolja.
7. Irányítási feladatai és hatásköre:
7.1. Megállapítja az egyes szervezeti egységek 2. számú
melléklet szerint elkészített ügyrendjét, a munkavédelmi
feladatokra vonatkozó szabályzatokat, szükség esetén a
közszolgálati jogviszonyra irányuló belsõ szabályokat.
7.2. Jóváhagyja az OMMF és a felügyelõségek munkatervét, illetve a külön munkaprogramokat – ezen belül a
szervezeti egységek munkatervét – és javaslatot tesz a felsõbb állami szervek munkatervére.
7.2.1. Évente meghatározza a teljesítménykövetelmények alapját képezõ kiemelt célokat, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban: SZMM) éves kiemelt
céljaival, miniszteri irányelvekkel összhangban.
7.2.2. Felterjeszti e felügyeleti szerv részére jóváhagyásra az OMMF és az OMFI közötti megállapodást,
amely a munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét
rögzíti.
7.3. Kialakítja az OMMF belsõ statisztikai rendjét, továbbá engedélyezi más szervek statisztikai adatkérésének
teljesítését.
7.4. Kiadja az elnöki utasításokat és iránymutatásokat,
jóváhagyja az OMMF honlapra kerülõ szakmai anyagokat.
A hatósági munkát segítõ, egységesítõ munkavédelmi és
munkaügyi módszertani anyagokat, útmutatókat az elnök
kiadmányozza.
7.5. Elbírálja a munkavédelmi és munkaügyi bírságot
kiszabó elsõfokú határozatok elleni fellebbezéseket. A bírsághatározatok elleni fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek elbírálása során hozott másodfokú határozatok
kiadmányozási jogát átruházhatja.
7.6. Az OMMF szervezeti egységei által hozott törvénysértõ másodfokú határozat esetén felügyeleti intézkedésként orvosolja a jogszabálysértést.
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7.7. Ellátja a munkabiztonsági szakértõi engedélyezést
(a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó esetekben), valamint az igazságügyi munkabiztonsági szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolását*.
7.8. Gyakorolja az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendeletben,
a 13/2004. (IV. 19.) FMM rendeletben, valamint a
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott
jogköreit.
7.9. A szociális és munkaügyi miniszter állandó helyetteseként részt vesz a Nukleáris és Baleset-elhárítási Kormánybizottságban, gondoskodik az OMMF képviseletérõl
más tárcajellegû vagy tárcaközi bizottságok munkájában
(pl. Kémiai Biztonsági Tárcaközi Bizottság, Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság).
7.10. Állandó meghívottként részt vesz a Munkaügyi
Ellenõrzést Támogató Tanács ülésein.
7.11. Észrevételt tesz, állást foglal az OMMF-et érintõ
vizsgálatokkal (pl. Állami Számvevõszék által lefolytatott
vizsgálat), illetõleg azok megállapításaival kapcsolatban.
7.12 Kiadmányozza azokat az ügyiratokat, amelyek
címzettje
– az Országgyûlés elnöke, a köztársasági elnök hivatala, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a legfõbb ügyész, az Állami Számvevõszék elnöke,
országgyûlési biztos, országgyûlési képviselõ, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal;
– a Kormány tagja, államtitkár, szakállamtitkár, központi közigazgatási szerv vezetõje;
– párt vagy társadalmi szervezet vezetõ tisztségviselõje.
7.13. Gyakorolja a munkáltatói jogokat
– az OMMF elnökhelyettesei (a továbbiakban: elnökhelyettesek), a területi szerveinek igazgatói, a gazdasági
vezetõ, az OMFI igazgatója felett a vezetõi megbízás,
visszavonás és a felmentés kivételével;
– a belsõ ellenõrök felett;
– a közvetlen irányítása alá tartozó vezetõk: a fõosztályvezetõk, az elnöki szaktanácsadók és az elnöki tanácsadók felett;
– a fõosztályvezetõ-helyetteseknek és a területi szervek
igazgatóhelyetteseinek kinevezése, felmentése, bérmegállapítása, fegyelmi és anyagi felelõsségre vonása tekintetében;
– az osztályvezetõ kinevezése és felmentése tekintetében;
Az átruházott munkáltatói jogköröket a 3. számú melléklet tartalmazza. Az elnök az átruházott munkáltatói jogkört a 31. pont szerint – a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ egyidejû értesítésével – magához vonhatja.
7.14. Ellátja az egyéb elnöki utasításokban foglalt feladatokat, hatásköröket.

* Az igazságügyi munkabiztonsági szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól szóló 4/2006. (III. 27.) FMM rendelet.
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7.15. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) elõírásainak megfelelõen minõsíti az OMMF fõosztály-vezetõit, a felügyelõségek igazgatóit, gondoskodik a rájuk vonatkozó teljesítménykövetelmények kitûzésérõl és a teljesítmény értékelésérõl.
7.16. Át nem ruházható hatáskörében dönt az OMMF
köztisztviselõi alapilletményének a Ktv.-ben meghatározott mértékben történõ megemelésérõl vagy csökkentésérõl, a köztisztviselõk szakmai munkájának értékelése alapján.
7.17. Elõterjesztést tesz kormány-, miniszteri kitüntetésre, és címzetes vezetõ-tanácsosi, címzetes fõtanácsosi,
címzetes vezetõ-fõtanácsosi, címzetes fõmunkatársi címet
adományoz (Ktv. 30. §).
7.18. Szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói
címet adományoz (Ktv. 30/A. §). Az adományozható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg az OMMF felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi létszámának
10%-át.
7.19. Megállapítja az OMMF által évente adományozható kitüntetések megnevezését, számát, a jutalmazás
alapelveit, a nyugdíjba vonuló köztisztviselõk munkájának elismerési módját. A részletes szabályokat, valamint
az eljárási rendet külön elnöki utasítás tartalmazza.
7.20. Gyakorolja az OMMF területi szerveinél az igazgatói tanácsadó esetében a munkáltatói jogkört a kinevezés és felmentés tekintetében. Az igazgatói tanácsadó vezetõi pótlék nélkül számított osztályvezetõi illetményre jogosult köztisztviselõ, feladatait munkaköri leírása szerint
látja el.
7.21. Feladatai ellátásához tanácsadó testületeket mûködtet (pl. Munkavédelmi Kutatási Tanács).
7.22. Partnerségi együttmûködés keretében együttmûködési megállapodásokat köthet.
8. Felelõs a feladatai ellátásához az OMMF vagyonkezelésébe, illetve használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelelõ ellátásáért, az OMMF gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés megszervezéséért és
hatékony mûködéséért.

ELNÖKHELYETTESEK
9. A saját szakterületükön (munkaügy, munkavédelem)
jogosultak az elnök távollétében a szükséges intézkedések
megtételére, az elnök helyettesítésére. Általános kérdések-
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ben az elnök egyedi döntésével kijelölt elnökhelyettes helyettesíti az elnököt.
9.1. Elnöki jóváhagyással kiadhatják saját szakterületükön (munkaügy, munkavédelem) a hatósági munkát segítõ
szakmai tájékoztatásokat, körleveleket.
9.2. Folyamatos kapcsolatot tartanak a szociális partnerekkel, és ellátják a delegálás alapján feladatkörükbe utalt
bizottsági tagsággal járó feladatokat.
9.3. Közremûködnek az OMMF felelõsségébe tartozó
munkavédelmi, munkaügyi jogszabályok elõkészítésében,
a jogszabályok tervezeteinek kialakításában, véleményezésében, javaslattételben, belsõ szabályozás elõkészítésében. Részt vesznek az igazgatási és érdekegyeztetési feladatok ellátásában.

MUNKAÜGYI ELNÖKHELYETTES
10. Irányítja és felügyeli a Munkaügyi Fõosztályt, valamint az Informatikai Fõosztályt.
10.1. Kiadmányozza az elnök hatáskörébe tartozó, a felügyelõségek vezetõi által hozott elsõfokú 6–20 millió forintig terjedõ munkaügyi bírsághatározatok elleni fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek elbírálása során hozott
másodfokú határozatokat. A határozatokon fel kell tüntetni, hogy a kiadmányozó (aláíró) a hatáskörrel felruházott
személy (elnök) nevében jár el.
10.2. Egyedi ügyekben az elnök megbízása alapján ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat.
10.3. Közremûködik az OMMF-et érintõ munkaügyi
jogszabályok véleményezésében, az ezzel kapcsolatos
szakmai egyeztetésekben.
10.4. Részt vesz a Munkaügyi Ellenõrzést Támogató
Tanács elé kerülõ szakmai anyagok elõkészítésében.
10.5. Figyelemmel kíséri a kiemelt munkaügyi-ágazati
feladatok végrehajtásának teljesítését, és javaslatot tesz a
végrehajtás módjára.
10.6. A munkaügyi szakterületet érintõ feladatok végrehajtásával összefüggésben jogosult – a Munkaügyi Fõosztály vezetõjének közremûködésével – feladatra szóló munkacsoport kijelölésére.
10.7. Figyelemmel kíséri az OMMF informatikai rendszerének alkalmazhatóságát és jogszabályi megfelelõségét.
11. Kiadmányozza a hatáskörébe utalt ügyiratokat.

MUNKAVÉDELMI ELNÖKHELYETTES
Irányítja és felügyeli a Munkavédelmi Fõosztályt, a
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztályt és a Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztályt. Szakmai kérdésekben közvetlenül irányítja a Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztályt, illetõleg az alábbiakban
részletezett körben irányítja a Munkavédelmi Fõosztályt
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és a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztályt, valamint
a regionális munkavédelmi felügyelõségeket, továbbá az
elnök jóváhagyása alapján az OMFI közremûködésével
végzi a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását.
12. Irányítási feladatai keretében:
a) a Munkavédelmi Fõosztályt érintõ irányítási feladatai
keretében meghatározza a munkaegészségügy
– OMMF szintû stratégiai jelentõségû feladataival
összefüggõ kérdéseknek,
– a normaalkotás fõbb szakmai követelményeinek,
– a nemzetközi kapcsolatok és a pályázatok tartalmának,
– az elsõfokú felügyelõségek éves munkatervi feladatai
tervezésének és az ellenõrzésének,
– a hatósági munkával összefüggõ munka-egészségügyi vonatkozású módszertani anyagok, szakvélemények
elkészítésének
fõ szakmai irányait, szempontjait, mely feladatok ellátásában a Munkavédelmi Fõosztály és a Jogi, Igazgatási és
Koordinációs Fõosztály vezetõje közremûködik;
b) a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztályt érintõ
irányítási feladatai keretében meghatározza a munka-egészségügyi jogszabályok elõkészítésének fõ szakmai
irányait, szempontjait;
c) az a), b) pontban foglalt feladatok végrehajtásával
összefüggésben jogosult – a Munkavédelmi Fõosztály és a
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály vezetõjének
közremûködésével – feladatra szóló munkacsoport kijelölésére.
12.1. Munka-egészségügyi szakmai kérdésekben közvetlenül irányítja a Munkavédelmi Fõosztály orvos tanácsadóit, munka-egészségügyi feladatokat ellátó köztisztviselõit, valamint az OMMF regionális munkavédelmi felügyelõségeinek orvos végzettségû felügyelõit, munkaegészségügyi igazgatóhelyetteseit.
12.2. Ellátja a Munkavédelmi Fõosztály orvos tanácsadóinak az értékelését, minõsítését, dönt jutalmazásukról;
a munka-egészségügyi feladatokat ellátó köztisztviselõk
minõsítése, jutalmazása tekintetében egyetértési joga van.
Az OMMF regionális munkavédelmi felügyelõségei
munka-egészségügyi igazgatóhelyetteseinek, orvos végzettségû felügyelõinek minõsítéséhez, értékeléséhez, jutalmazásához be kell szerezni a munkavédelmi elnökhelyettes véleményét.
12.3. Gyakorolja a munkáltatói jogkört a Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztály munkatársai és vezetõje felett a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint.
12.4. Kiadmányozza az elnök hatáskörébe tartozó, a felügyelõségek vezetõi által hozott elsõfokú, 4–10 millió forintig terjedõ munkavédelmi bírsághatározatok elleni fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek elbírálása során hozott másodfokú határozatokat. A határozatokon fel kell
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tüntetni, hogy a kiadmányozó (aláíró) a hatáskörrel felruházott személy (elnök) nevében jár el.
12.5. Kiadmányozza a hatáskörébe utalt ügyiratokat.
12.6. Állandó résztvevõje az OMFI vezetõi értekezleteinek.
12.7. Szervezi, figyelemmel kíséri a Munkavédelem Országos Programjának/Nemzeti Munkavédelmi Politikájának megvalósítását, kezdeményezi az akadályozó tényezõk megszüntetését.
12.8. Egyedi ügyekben az elnök megbízása alapján ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó munkavédelmi (beleértve az OMFI szakmai tevékenységét érintõ) feladatokat, illetve felelõs az OMFI OMMF-et érintõ szakmai feladatainak összefogásáért.

GAZDASÁGI VEZETÕ
13. Az OMMF mûködésével összefüggõ gazdasági és
pénzügyi feladatok vonatkozásában az OMMF elnökének
helyettese, felelõssége nem érinti az OMMF elnöke és az
egyes ügyekért felelõs köztisztviselõk felelõsségét.
13.1. Az õ vagy helyettese, illetõleg a gazdasági vezetõ
által írásban kijelölt – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése szerinti iskolai végzettséggel, illetve képesítéssel rendelkezõ – személy ellenjegyzése nélkül
az OMMF-et, illetve OMFI-t terhelõ gazdasági kihatású
kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elõ, és
ilyen intézkedés nem tehetõ.
13.2. Irányítja az OMMF pénzügyi, számviteli, költségvetési, üzemeltetési koordinációs, behajtási koordinációs,
valamint a felügyelõségek gazdasági felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
13.3. Elõkészíti, és jóváhagyásra felterjeszti az elnök részére az OMMF és az OMFI közötti megállapodást, amely
a munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét rögzíti.
14. Az OMMF elnökének irányítása és ellenõrzése mellett, annak ez irányú felelõsségét nem érintve, felelõs a
jogszabályok által reá rótt feladatok jogszabályoknak
megfelelõ [217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ának
(3) és (5) bekezdése] ellátásáért, így különösen:
– államháztartási és szakmai szempontból közvetlenül
irányítja és ellenõrzi az OMMF-et;
– a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenõrzi azokat;
– gazdasági intézkedéseket hoz.
14.1. Kiadja az OMMF gazdasági ügyrendjét, amely
részletesen tartalmazza a Gazdasági Fõosztály és szervezeti egységei, továbbá a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelõs személyek (vezetõk és más dolgozók) feladat- és jogkörét.
15. A gazdasági vezetõ feladatait a Gazdasági Fõosztály
irányítása útján hajtja végre.
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16. A fõosztályvezetõ – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – egyszemélyi felelõsként irányítja és ellenõrzi a
fõosztály munkáját; megállapítja a fõosztály mûködési
rendjét, munkamegosztását. Az OMMF Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik az ügyiratok
szignálásáról, a fõosztály iratkezelésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról.
Elkészíti és jóváhagyatja a fõosztály munkatervét, valamint állást foglal a fõosztályi munkaterületet érintõ kérdésekben, a feladatok végrehajtásához szükség szerint útmutatást ad.
16.1. a) Gondoskodik arról, hogy a köztisztviselõ kinevezésekor az esküt a Ktv.-ben foglaltak szerint letegye.
A kinevezésben tájékoztatja a köztisztviselõt:
– az irányadó munkarendrõl;
– a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idõ kezdõ
idõpontjáról, valamint a soron következõ fokozat elérésének várható idõpontjáról;
– az egyéb juttatásokról és azok mértékérõl;
– az illetmény átutalásának napjáról;
– a munkába lépés napjáról;
– a felmentési idõ megállapításának szabályairól;
– a rendes szabadság mértékérõl és kiadásának rendjérõl.
A kinevezéssel egyidejûleg köteles a munkaköri leírást
a köztisztviselõ részére átadni.
b) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény (Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalót a munkaszerzõdés megkötésével egyidejûleg tájékoztatja
– az irányadó munkarendrõl;
– a munkabér egyéb elemeirõl;
– a munkába lépés napjáról;
– a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és
kiadásának, illetve a munkáltatóra és a munkavállalóra
irányadó felmondási idõ megállapításának szabályairól,
valamint
– arról, hogy a munkáltató kollektív szerzõdés hatálya
alá tartozik-e.
A tájékoztatást és a munkaköri leírást a munkaszerzõdés
megkötésével egyidejûleg írásban is köteles a munkavállaló részére átadni.
16.2. A vagyonnyilatkozat-tételre is kötelezett köztisztviselõt írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl és annak határidejérõl. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az SZMSZ
4. számú melléklete tartalmazza.
A tájékoztató átvételét a vagyonnyilatkozatra kötelezett
aláírásával igazolja. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett rendelkezésére bocsátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény
melléklete szerinti megfelelõ számú nyomtatványt, és a kitöltéshez szükséges írásbeli tájékoztatást, ellátja az
OMMF Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatában elõírtakat.
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16.3. A köztisztviselõ igényének megismerése után a
tárgyévben február végéig szabadságolási tervet készít a
szabadságok tárgyévi ütemezésérõl, és arról a köztisztviselõt tájékoztatja.
Gondoskodik a köztisztviselõk szabadságának kiadásával, illetve egyéb munkaidõ-kedvezményével kapcsolatos
adatok nyilvántartásáról.
16.4. A Ktv.-ben meghatározott feltételek esetén a köztisztviselõt írásban tájékoztatja a közigazgatási alap-, illetõleg szakvizsga kötelezettségérõl, valamint letételének
határidejérõl.
16.5. Az OMMF elnöke által meghatározott teljesítménykövetelmények (7.2.1. pont) alapját képezõ kiemelt
céloknak, miniszteri irányelveknek, valamint a köztisztviselõ munkakörének figyelembevételével elõre írásban
megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselõvel
szemben támasztott követelményeket. Ezek figyelembevételével legkésõbb a tárgyév végéig írásban értékeli a
köztisztviselõ munkateljesítményét. A teljesítménykövetelmények megállapítását, az írásbeli értékelés átadását
szóbeli megbeszéléshez kell kötni.
16.6. Kiadmányozza a hatáskörébe tartozó határozatokat, továbbá azokat az ügyiratokat, amelyeknek címzettje
minisztérium, központi közigazgatási szerv fõosztályvezetõje, osztályvezetõje, illetve társadalmi szervezet azonos szintû vezetõje. Ezekben az ügyekben képviseli az
OMMF-et.
16.7. A fõosztály hatáskörébe tartozó ügyekben
– amennyiben az SZMSZ másként nem rendelkezik –
meghatározza a kiadmányozás rendjét.
16.8. Szervezi a fõosztály feladatainak végrehajtását, és
kialakítja kapcsolatrendszerét. Szakmai hatáskörében képviseli a fõosztályt, egyedi ügyekben a fõosztály más köztisztviselõjére ruházhatja a képviseleti jogot.
16.9. Gondoskodik az elõterjesztéseknek és jogszabálytervezeteknek a fõosztály feladatkörét érintõ részére vonatkozó véleményezésérõl.
16.10. Szakterülete vonatkozásában együttmûködik a
Projektirodával.
17. Gondoskodik a szakmai illetékessége alá tartozó
belsõ szabályozás (elnöki utasítások, iránymutatások, szabályzatok, értelmezések stb.) munkaanyagának elkészítésérõl.
18. Közremûködik az OMMF célkitûzéseinek elõkészítésében, javaslatot tesz jogszabályalkotásra és egyéb intézkedésekre, figyelemmel kíséri a célkitûzések, programok, munkatervek gyakorlati megvalósulását.
19. Elvégzi a Ktv. szerinti minõsítéseket.
20. A fõosztályvezetõ-helyettes egyben osztályvezetõi
feladatokat is elláthat, valamint távollét vagy akadályoztatás esetén helyettesíti a fõosztályvezetõt.
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21. A gazdasági fõosztályvezetõ-helyettes helyettesíti a
gazdasági vezetõt annak távolléte, vagy akadályoztatása
esetén.
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23.8. A szervezeti egységek vezetõivel együttmûködik,
akik az együttmûködés keretében a kért feladatot határidõre teljesítik.
23.9. Az általa ellátott ügyek teljesítésérõl, feladatai
végrehajtásáról az elnöknek rendszeresen beszámol.

OSZTÁLYVEZETÕ
22. Az osztályvezetõ irányítja és ellenõrzi az osztály
dolgozóinak munkáját. Gondoskodik róla, hogy a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint
a vezetõi utasítások érvényesüljenek az osztály tevékenységében.
22.1. Gyakorolja a fõosztályvezetõ által hatáskörébe
utalt egyéb jogkört.
22.2. Részt vesz a fõosztály munkatervének kialakításában.
22.3. Közremûködik az éves jelentés elkészítésében.
22.4. A tudomására jutott szabálytalanságot, jogsértést
jelzi a fõosztályvezetõnek.

ELNÖKI SZAKTANÁCSADÓ
23. Az elnöki szaktanácsadó az elnök által ügykörébe
utalt feladatokat a megszabott szempontok alapján az elõírt határidõk betartásával, önállóan teljesíti. A vezetõi értekezlet állandó résztvevõje, a fõosztályvezetõvel azonos
besorolású köztisztviselõ.
23.1. Feladatkörét érintõen figyelemmel kíséri a nemzetközi, európai uniós, illetve hazai jogszabályi környezet
változásait, az e körbe tartozó szervezetek tevékenységével összefüggõ eseményeket, tájékozódik a bel- és külföldi
véleményekrõl és eseményekrõl.
23.2. Szakmai javaslataival segíti az elnök munkáját.
Felelõs a feladatkörét érintõ szakmai feladatok összefogásáért, a szervezeti egységek ez irányú tevékenységeinek
koordinálásáért.
23.3. Feladatainak ellátása során szükség szerint kapcsolatot tart civil szervezetekkel.
23.4. Az elnök megbízásából esetenként egyedi, azonnali operatív feladatokat koordinál a fõosztályok, az osztályok, a területi felügyelõségek vezetõi tekintetében.
23.5. A hivatalos programokkal kapcsolatban a központ, illetõleg a területi szervek szervezeti egységeitõl
adatot, információt kérhet az elnöknek szóló szakmai
anyag véglegesítése érdekében.
23.6. Az elnök megbízásából adott dokumentumba
(ügyiratba, hivatalos levelezésbe, nyilvántartásba) betekinthet, dokumentumot bekérhet, illetve a dokumentumok
alapján feljegyzést készíthet az elnök tájékoztatása céljából.
23.7. Az elnök elõzetes hozzájárulásával, az ok és a
tárgy megjelölésével jelentést, javaslatot, véleményt kérhet a szervezeti egységektõl. A szervezeti egységek felé
önálló aláírási joggal rendelkezik.

ELNÖKI TANÁCSADÓ
24. Az elnöki tanácsadó az elnök által ügykörébe utalt
feladatot a megszabott szempontok alapján az elõírt határidõre, önállóan teljesíti. A vezetõi értekezlet állandó résztvevõje, az osztályvezetõvel azonos besorolású köztisztviselõ.
24.1. Egyedi, azonnali operatív feladatokat koordinál a
fõosztályok, az osztályok, a területi felügyelõségek vezetõi tekintetében.
24.2. Elõkészíti és megszervezi az elnök programjait,
arról feljegyzést készít. Programváltozás esetén az Elnöki
Titkárság felé intézkedik.
24.3. A hivatalos programokkal kapcsolatban a központ, illetõleg a területi szervek szervezeti egységeitõl
adatot, információt kérhet az elnöknek szóló felkészítõ
anyag véglegesítése érdekében.
24.4. Az Elnöki Titkárság útján gondoskodik a központ,
illetõleg a területi szervek szervezeti egységeit érintõ információk érintettekhez történõ eljuttatásáról.
24.5. Az elnök megbízásából adott dokumentumba
(ügyiratba, hivatalos levelezésbe, nyilvántartásba) betekinthet, dokumentumot bekérhet, illetve a dokumentumok
alapján feljegyzést készíthet az elnök tájékoztatása céljából.
24.6. Az elnök elõzetes hozzájárulásával, az ok és a
tárgy megjelölésével jelentést, javaslatot, véleményt kérhet a szervezeti egységektõl. A szervezeti egységek felé
önálló aláírási joggal rendelkezik.
24.7. A szervezeti egységek vezetõivel együttmûködik,
akik az együttmûködés keretében a kért feladatot határidõre teljesítik.
24.8. Az általa ellátott ügyek teljesítésérõl, feladatai
végrehajtásáról az elnöknek rendszeresen beszámol.

ORVOS TANÁCSADÓ
25. Az orvos végzettségû köztisztviselõ besorolását tekintve elnöki tanácsadónak, illetve elnöki szaktanácsadónak minõsülõ köztisztviselõ.
25.1. Önállóan ellátja az ügykörébe utalt feladatot a
megszabott szempontok alapján az elõírt határidõk betartásával.
25.2. Közremûködik:
– külsõ megkeresések esetén a foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek megelõzésére szolgáló
egészségvédelmi (munka-egészségügyi) intézkedésekkel
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kapcsolatos szakértõi vélemények, határozatok elõkészítésében,
– országos célvizsgálatok ellenõrzési módszertani elõkészítésében, különös tekintettel a munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi ellátási kérdésekre,
– a regionális felügyelõségek munka-egészségügyi
kérdéseket érintõ szakmai munkáját segítõ módszertani
anyagok, ajánlások, iránymutatások, tájékoztatók elõkészítésében,
– foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást érintõ jogszabályok, jogszabályfejezetek, illetve munkahigiénés jogszabályok egészségvédelmi fejezeteinek véleményezésében, módosításában, valamint jogharmonizációs feladatok
ellátásában.
25.3. Elnöki megbízással személyesen részt vesz speciális és/vagy kiemelt jelentõségû helyszíni munkavédelmi
hatósági ellenõrzésekben, a regionális felügyelõség vezetõjének kezdeményezésére a tömeges, halálos és egészségügyi megítélhetõség szempontjából bonyolult és/vagy súlyos esetekben, a már bekövetkezett fokozott expozíciós
esetek, foglalkozási betegségek helyszíni kivizsgálásában,
az orvos felügyelõk szakmai továbbképzésében, a munkavédelmi felügyelõk munka-egészségügyi feladatainak
szakirányításában.
25.4. Részt vesz a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók munkavédelmi feladatainak szakmai felügyeletével járó feladatok koordinálásában, a szolgáltatók ez irányú tevékenységét érintõ anyagok, célvizsgálatok, munkabeszámolók stb. értékelésében, munkájukat javító intézkedések
meghatározásában a munkavédelmi elnökhelyettes irányítása mellett.
25.5. Konzulensként – eseti megkeresések szerinti kérdésekben – segíti a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály másodfokú feladatainak ellátását a korkedvezményes járulékfizetési kötelezettség alóli mentesítési eljárásban.
25.6. Jogosult feladatainak ellátása során szükség szerint kapcsolatot tartani a társosztályokkal, az OMFI-val.
Ennek keretében részkérdésekben közvetlenül a szakmailag érintett szervezeti egységnél konzultációt kezdeményezhet, adatot kérhet, adott dokumentumba (ügyiratba,
hivatalos levelezésbe, nyilvántartásba) betekinthet, dokumentumot bekérhet.
25.7. A munkavédelmi elnökhelyettes elõzetes hozzájárulásával, az ok és a tárgy megjelölésével írásos véleményt, adatot, információt kérhet, közremûködést kezdeményezhet az elnökhelyettesnek szóló szakmai anyag véglegesítése érdekében.
25.8. Az általa ellátott ügyek teljesítésérõl, feladatai
végrehajtásáról – azok kezdeményezõjétõl függetlenül – a
munkavédelmi elnökhelyettesnek rendszeresen beszámol.
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26.1. Önállóan ellátja az ügykörébe utalt feladatot a
megszabott szempontok alapján az elõírt határidõben.
26.2. Ellátja az Európai Munkavédelmi Ügynökség
Nemzeti fókuszpontjának 1 mûködtetésével kapcsolatos
feladatokat, különösen az alábbiakat:
– az EU-OSHA által kért információk begyûjtése Magyarországon belül és továbbítása az EU-OSHA részére,
– az EU-OSHA-tól érkezõ nyomtatott információs
anyagok terjesztése országon belül az érintett szervezetek
és intézmények részére,
– az EU-OSHA által megadott egyéb feladatok végrehajtása (részvétel munkacsoportokban, szakértõ kijelölése, szakmai anyagok véleményezése stb.),
– a nemzeti fókuszpont honlapjának mûködtetése, fejlesztése, karbantartása,
– az Európai Munkavédelmi Hét szervezése vagy közremûködés az ahhoz kapcsolódó tevékenységek megszervezésében,
– a „Helyes gyakorlat” pályázati rendszer mûködtetése,
– általában minden, a munkavédelemmel kapcsolatos
tájékoztatás, különös tekintettel az EU-OSHA kiemelt témáira és tájékoztató kampányaira.

ÜGYINTÉZÕ
27. Az ügyintézõ a munkára irányadó szabályok, és a felettes vezetõk által megszabott szempontok alapján önállóan végzi munkáját. Az ügykörébe utalt feladatot alaposan elemzi és a munkára irányadó szabályok alapján az
elõírt határidõn belül megoldja, szükség szerint több megoldási lehetõséget is mérlegel, az ügyek állását figyelemmel kíséri és arról felettesének beszámol. A feladatok
megoldása érdekében kapcsolatot tart más szervezeti egységek illetékes ügyintézõivel, külsõ szerv esetében a fõosztályvezetõ tájékoztatása mellett.

ÜGYKEZELÕ
28. Feladatkörébe tartozik az ügyvitellel kapcsolatos
minden olyan feladat végrehajtása, amellyel vezetõje megbízza.

A MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL RENDJE
29. A munkakörök átadás-átvételét az egyes munkakörökben bekövetkezõ személyi változások, valamint tartós
távollét (6 hónapot meghaladó) esetén kell végrehajtani.

NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ
26. A Nemzetközi Tanácsadó besorolását tekintve elnöki tanácsadónak, illetve elnöki szaktanácsadónak minõsülõ köztisztviselõ.

1
Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) irányítása alatt mûködõ európai információs és hálózat magyarországi központja.
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A munkakört a munkakör ellátására kinevezett, közszolgálati jogviszonyban álló új dolgozónak, vagy a munkakör helyettesítésével megbízott dolgozónak, új kinevezés vagy helyettesítési megbízás hiányában a munkakört a
közvetlen vezetõnek vagy az általa kijelölt ügyintézõnek
kell átadni.
A munkakör átadás-átvételt három példányban készített
jegyzõkönyvben kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell:
– az átadás-átvétel helyét, idõpontját, tárgyát;
– az átadásra kerülõ munkakör szakmai feladatait, a
vonatkozó munkaköri leírást;
– a folyamatban lévõ fontosabb feladatok felsorolását,
az azok végrehajtásához szükséges adatokat, az elért eredményeket, a mutatkozó hiányosságokat;
– az átadásra kerülõ iratanyagokat, utasításokat, tervek,
szabályzatok, leltári tárgyak jegyzékét;
– az átadónak és az átvevõnek a jegyzõkönyv megállapításaival kapcsolatos esetleges észrevételeit, megállapításait, aláírását;
– a közvetlen munkahelyi vezetõ aláírását.
A jegyzõkönyv egy-egy példányát a munkakört átadó,
illetve átvevõ dolgozók, valamint a közvetlen vezetõ kapják meg.

MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK
30. Ha az SZMSZ másként nem rendelkezik, a munkáltatói jogkörök a 3. sz. melléklet szerint alakulnak. Indokolt
esetben (pl. összeférhetetlenség) az OMMF elnöke az átruházott munkáltatói jogokat a Fõfelügyelõség, illetve a
felügyelõségek tekintetében – részben vagy egészben – elvonhatja, azt maga gyakorolhatja, vagy írásban más vezetõ
megbízású köztisztviselõt bízhat meg annak gyakorlásával.

V.
AZ OMMF-NÉL FOGLALKOZTATOTT,
AZ MT. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ
MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
Az OMMF-nél foglalkoztatott, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogköröket a 3. számú melléklet tartalmazza.

FIZIKAI ALKALMAZOTT
31. Feladatait munkahelyi vezetõje utasításai szerint
végzi.
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AZ OMMF SZERVEZETI EGYSÉGEINEK
FELADATKÖRE
ELNÖKI TITKÁRSÁG
32. Az Elnöki Titkárság ellátja az elnök munkájával
összefüggõ titkársági feladatokat. Közremûködik a döntések elõkészítésében, melynek során szervezõ és koordináló tevékenységet is ellát. A koordinálásával hozott elnöki
döntésrõl – elnöki jóváhagyással – tájékoztatja az érintett
szervezeti egységek vezetõit. Eseti felhatalmazás alapján
az Elnöki Titkárság vezetõje (titkárságvezetõ) képviseli az
elnököt.
32.1. Az Elnöki Titkárság az OMMF elnökének közvetlen irányítása és felügyelete mellett mûködõ, önálló szervezeti egység. Az Elnöki Titkárság a feladatait titkárságvezetõ és ügyintézõ (pl. adatvédelmi felelõs, általános jogi
ügyintézõ) útján látja el.
32.2. A Titkárságot – fõosztály-vezetõi besorolásban –
a titkárságvezetõ vezeti. A titkárságvezetõ a titkárság
munkatársai tekintetében – a kinevezés, felmentés, a fegyelmi és az anyagi felelõsségre vonás kivételével – önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés, felmentés, a fegyelmi és az anyagi felelõsségre vonás jogát az
OMMF elnökével egyeztetve gyakorolja az Elnöki Titkárság munkatársai felett.
32.3. A titkárság vezetõje az elnök megbízásával koordinációs feladatot lát el a Humánpolitikai Fõosztály és a
Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály, valamint a Projektiroda vonatkozásában. A titkárságvezetõ részt vesz az
OMMF vezetõi értekezletein és elkészíti az emlékeztetõt.
32.4. A felettes szervekkel, a társhatóságokkal, a civil
szervezetekkel, a szakmai, társadalmi szervezetekkel való
kapcsolattartás keretében ellátja azokat a feladatokat,
amelyeket az SZMSZ vagy külön elnöki utasítás nem utal
más szervezeti egység feladatkörébe. Ellátja a kapcsolattartással felmerülõ szervezõ és protokollfeladatokat.
32.5. Külön elnöki felhatalmazás esetén más szervezeti
egység feladatkörébe utalt kapcsolattartásban is részt vesz.
32.6. A Titkárság – folyamatosan követve a releváns
jogszabályi környezet változását és az OMMF tevékenységét érintõ kormány- és felsõbb szintû döntéseket –, javaslatot tesz a belsõ szabályzatok módosítására, illetve
közremûködik a szükséges korrekciók kidolgozásának
összehangolásában és megszervezésében.
32.7. Az Elnöki Titkárság – általános koordinációs tevékenységének keretében – összehangolja:
– azon belsõ szabályzatok, módszertani útmutatók elõkészítését, amelyek nem tartoznak valamely szakmai fõosztály kizárólagos feladatai közé;
– az együttmûködési megállapodások kidolgozását, érvényesülésük vizsgálatát;
– valamint mindazokat a tevékenységeket, amelyekkel
kapcsolatban az elnök utasítja a Titkárságot;
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– figyelemmel kíséri állami vezetõktõl érkezõ levelek,
információk ügyintézését, a határidõs feladatok teljesítését;
– folyamatosan ellenõrzi a munkatervi feladatok teljesítését;
– elõkészíti és megszervezi a vezetõi értekezleteket,
összigazgatói értekezleteket.
32.8. Az elnök által megbízott, az Elnöki Titkárság szervezetébe tartozó ügyintézõ ellátja az OMMF belsõ adatvédelmi felelõsi feladatait. Az adatvédelmi felelõs e feladatköre ellátásában munkáját közvetlenül az OMMF elnökének felügyelete alatt végzi, e körben a titkárságvezetõ
utasítást részére nem adhat.
A belsõ adatvédelmi felelõs feladatai:
– közremûködik, illetõleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggõ döntések meghozatalában, valamint az
érintettek jogainak biztosításában;
– ellenõrzi a törvény és az adatkezelésre vonatkozó
más jogszabályok, valamint a belsõ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
– kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelõt vagy az adatfeldolgozót;
– elkészíti és aktualizálja a belsõ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
– elkészíti a közérdekû adatok megismerésére irányuló
igények teljesítési rendjét rögzítõ szabályzatot;
– vezeti a belsõ adatvédelmi nyilvántartást;
– a Humánpolitikai Fõosztállyal együttmûködve gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;
– szakmailag felügyeli és ellenõrzi az OMMF adatvédelmi tevékenységét;
– az OMMF-hez külsõ szervektõl és személyektõl érkezõ megkereséseket véleményezi, majd további intézkedés végett megküldi az adatok kezelésére és átadására
jogosult szervezeti egységhez;
– a megkeresésekrõl, azok teljesítésérõl vagy elutasításáról nyilvántartást vezet;
– a személyes adatokkal kapcsolatban elutasított kérelmekrõl és az elutasítások indokáról évente tájékoztatja az
adatvédelmi biztost.
A belsõ adatvédelmi felelõs köteles belsõ adatvédelmi
nyilvántartást vezetni és bejelenteni az adatvédelmi biztos
felé nyilvántartásba vétel végett az OMMF-nél kezelt
adatokkal kapcsolatban:
– az adatkezelés célját;
– az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját;
– az érintettek körét;
– az adatok forrását;
– a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját;
– az egyes adatfajták törlési határidejét;
– az adatkezelõ, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), a tényleges adatkezelés, illetve az adat-

2009/11. szám

feldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységét;
– a belsõ adatvédelmi felelõs nevét és elérhetõségi adatait, illetõleg a felsorolt adatok megváltozását 8 napon
belül.

PROJEKTIRODA
33. Ellátja az európai uniós operatív programok által támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó operatív és szakmai
feladatokat.
A Projektiroda az OMMF elnökének közvetlen irányítása és felügyelete mellett mûködõ önálló szervezeti egység.
A Projektiroda vezetõje a munkatársak tekintetében – a kinevezés, felmentés, a fegyelmi és az anyagi felelõsségre
vonás kivételével – önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés, felmentés a fegyelmi és az anyagi
felelõsségre vonás jogát az OMMF elnökével egyeztetve
gyakorolja.
A Projektiroda feladatai:
– Figyelemmel kíséri az Európai Unió által nyújtott támogatásokból (Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
Európai Szociális Alapból, Kohéziós Alapból stb.) megvalósuló pályázati lehetõségeket.
– Koordinálja a pályázatok és az akcióterv elõkészítését, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését.
– Közremûködik a Végrehajtást Egyeztetõ Fórumban.
– A programok végrehajtása kapcsán alkalmazandó eljárások kötelezõ elemeinek meghatározása, eljárásrendek
kidolgozása.
– Az OMMF pályázati feladatainak összehangolása,
különös tekintettel a pályázatok formai követelményeire.
– Ellátja a projekt tervezésével és a támogatási szerzõdés megkötésével kapcsolatos feladatokat. Ennek során
együttmûködik az Irányító Hatósággal és a közremûködõ
szervezettel.
– Irányítja és végrehajtja a projekt által kitûzött feladatokat (pályáztatás, szerzõdéskötés, teljesítésigazolás).
– A pályázati programok eredményeirõl az OMMF
szervezeti egységek számára történõ tájékoztatás.
– Elõrehaladási, záró- és fenntartási jelentést készít a
közremûködõ szervezet részére.
– Szükség esetén kezdeményezi a támogatási szerzõdés módosítását.
– Konzorciumban történõ megvalósítás esetén kapcsolatot tart a konzorciumi partnerekkel.
– Együttmûködik az OMMF érintett fõosztályaival.

BELSÕ ELLENÕRZÉS
A belsõ ellenõrzés az OMMF elnökének közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzi tevékenységét a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendeletben elõírtak alapján.
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Feladata, hogy vizsgálja a jogszabályoknak és a belsõ
szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet. Az egyes ellenõrzések megállapításai alapján az OMMF mûködésének
fejlesztése, eredményességének növelése érdekében megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg az elnök részére. Javaslatot tesz továbbá az OMMF és területi szerveinek
tevékenysége gazdaságosságának növelése, a belsõ tartalékok feltárása, a pénz- és egyéb eszközök szabályszerû
felhasználása tekintetében.
34. A koordinálást ellátó belsõ ellenõr feladatai keretében:
34.1. Elvégzi az ellenõrzési terv összeállításához a szervezetek kockázatfelmérését és ennek alapján stratégiai és
éves ellenõrzési tervet készít, amelyet az érintettekkel való
egyeztetést követõen az OMMF elnökéhez jóváhagyásra
felterjeszt. Gondoskodik a különbözõ szintû tervek
folyamatos (legalább évenkénti) aktualizálásáról.
34.2. Az ellenõrzések végrehajtásához szükség szerint
adatszolgáltatást kér.
34.3. Az ellenõrzések tapasztalatairól éves jelentést készít, melyben összefoglalja az ellenõrzési tervek megvalósításának tapasztalatait is.
34.4. Eleget tesz a hazai és az uniós jogszabályokban
elõírt jelentéstételi kötelezettségeinek.
34.5. Ellátja mindazon belsõ ellenõrzési feladatokat,
amivel az OMMF elnöke megbízza, és amit a munkaköri
leírása, a jogszabályok, továbbá belsõ szabályzatok, utasítások feladatkörébe rendelnek.
35. A belsõ ellenõr ellenõrzési feladatai keretében:
35.1. Operatív feladatait a Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv, stratégiai és éves munkaterv, valamint az elnök által adott eseti utasítás végrehajtására kiadott megbízólevél
és ellenõrzési program alapján végzi.
35.2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletnek megfelelõen szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenõrzéseket végez, valamint nyomon követi az
ellenõrzési jelentések alapján megtett intézkedések megvalósítását, illetõleg a belsõ ellenõrzéshez szorosan
köthetõ egyéb feladatokat végez.
35.3. Ellenõrzi a folyamatba épített, elõzetes és utólagos
vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítését, mûködésük jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését.
35.4. Közremûködik az OMMF-et érintõ vizsgálatokban.
35.5. Ellátja az OMMF költségvetési fejezeti cím szintû
gazdálkodás belsõ ellenõrzési feladatait, ezen belül az
OMMF mûködésével, gazdálkodásával, ügyvitelével, dokumentációs rendjével összefüggõ feladatok szabályszerû
végrehajtásának vizsgálatát.
35.6. Ellenõrzi az elõirányzatok és a maradvány szabályos és hatékony felhasználását, a bevételek alakulását, a
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gazdálkodás összhangját, és a költségvetési szakfeladatok
megvalósulását.
35.7. Ellátja a költségvetési támogatások felhasználásának ellenõrzésével összefüggõ feladatokat, ideértve a támogatások célszerû, szabályszerû, hatékony felhasználásának vizsgálatát.
35.8. Elvégzi az OMMF éves beszámolójának pénzügyi
vizsgálatát.

TÖRVÉNYESSÉGI ÉS ELLENÕRZÉSI
FÕOSZTÁLY
A Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály az OMMF
önálló szervezeti egysége. Feladatait az OMMF elnökének
közvetlenül alárendelten, a fõosztályvezetõ irányításával a
szakmai ellenõrök látják el.
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Törvényességi Osztály;
– Szakmai Ellenõrzési Osztály.
A fõosztályvezetõ a szakmai ellenõrök tekintetében – a
kinevezés, felmentés, a fegyelmi és az anyagi felelõsségre
vonás kivételével – önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés, felmentés a fegyelmi és az anyagi felelõsségre vonás jogát az OMMF elnökével egyeztetve
gyakorolja.
A Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály mûködése
részletes szabályait az elnök által jóváhagyott ügyrend
szabályozza.
A jogalkotás vonatkozásában a szakmai tartalmánál
fogva hatáskörébe tartozó elvi, tartalmi, szervezési kérdésekre is kitérõ komplex, átfogó jellegû szakmai koncepciót
készít, melyhez mellékeli az elkészítés határidõs ütemtervjavaslatát (koncepcióvéglegesítés, vezetõi döntés a kodifikációra, a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály közremûködésével szakmai és közigazgatási egyeztetés, államtitkári értekezlet, Kormányhoz, Országgyûléshez benyújtás idõpontja), valamint a végrehajtáshoz szükséges
forrásokat, OMMF felelõsöket és OMMF határidõket.
A Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály részére utasítást csak az OMMF elnöke adhat.
36. A Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály feladata:
36.1. Elõre meghatározott szempontok szerint ellenõrzéseket (célellenõrzések) folytat le országosan az ellenõrzési program és az elnök utasításai alapján.
36.2. Az OMMF elnöke által írásban elrendelt, helyszíni ellenõrzéseket végez kiemelt ügyekben, különösen:
– munkáltató speciális helyzete miatt,
– minisztériumból, országgyûlési képviselõtõl, országgyûlési biztostól, társhatóságtól érkezett megkeresések,
– több fiókteleppel, telephellyel mûködõ munkáltatók,
illetve több helyszíni vagy több régióban végrehajtandó
ellenõrzések.
36.3. Az OMMF-et (felügyelõséget, felügyelõt) érintõ
panaszokat, bejelentéseket kivizsgálja elnöki kijelölés
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alapján. Ennek során ellenõrzi, hogy a szervezeti egységek, illetõleg köztisztviselõk eljárása megfelel-e a jogszabályokban, belsõ szabályzatokban elõírtaknak.
36.4. Részt vesz az idõszaki ellenõrzésekben.
36.5. Ellátja a rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának alapjául szolgáló hatósági nyilvántartással
kapcsolatos feladatokat (kontrolleri feladat), valamint külön jogszabály alapján hatósági bizonyítványt állít ki.
36.6. Hivatalvizsgálatokat folytat és koordinál a jogszabályok és a belsõ szabályzatok alapján.
36.7. Véleményezi a „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” programhoz való csatlakozás feltételeinek
megfelelõségét és elõkészíti a csatlakozást.
36.8. Közremûködik az OMMF-et érintõ fejlesztésekben.
37. A Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály mûködése:
A szakmai ellenõr, mint az OMMF köztisztviselõje a
Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 25. §-ának
(1) bekezdése, az OMMF-rõl szóló 295/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdése és 8. §-ának (5) bekezdése alapján. Az elnök által elrendelt vizsgálatokban a
megbízólevelet a szakmai ellenõr nevére kiállított igazolvány helyettesítheti.
A szakmai ellenõrt az eljárása során megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek az illetékes felügyelõség felügyelõjét megilletik, azzal az eltéréssel,
hogy közigazgatási döntést nem hozhat.
A fentieken túlmenõen a célellenõrzések és a bejelentések kivizsgálása során a szakmai ellenõr jogosult
– az ellenõrzéshez szükséges valamennyi iratba betekinteni, azokról másolatot készíteni, illetve azokat eredetiben a vizsgálat idejére átvenni,
– felhívni az illetékes vezetõt vagy köztisztviselõt az
együttmûködésre és a szükséges adatok szolgáltatására,
– az illetékes vezetõt vagy köztisztviselõt, illetve elnöki döntés alapján a munkáltatót vagy harmadik személyt
meghallgatni és errõl jegyzõkönyvet készíteni.
A Törvényességi és Ellenõrzési Fõosztály az ellenõrzés
elõtt szükség szerint konzultál az érintett szervezeti egységgel. Az ellenõrzések alapján megállapításokat tesz, és
jelentést (feljegyzést) készít az OMMF elnökének, valamint nyomon követi a vizsgálati jelentések alapján megtett
intézkedéseket.
Cél- és társhatósági ellenõrzések során – amennyiben
külön elnöki rendelkezés a területi felügyelõség felügyelõi
mellé rendeli a szakmai ellenõröket – az igazgató irányítása alatt állnak a szakmai ellenõrök is.
A helyszíni ellenõrzések során a szakmai ellenõröket a
vizsgálatvezetõ irányítja, akit a fõosztályvezetõ jelöl ki.
Az ügy lezárását követõen a Törvényességi és Ellenõrzési
Fõosztály tájékoztatást kap az eredményrõl.
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38. Törvényességi Osztály
38.1. Hivatalvizsgálatokat folytat le a jogszabályok és a
belsõ szabályzatok alapján.
38.2. Ellátja a rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának alapjául szolgáló hatósági nyilvántartással
kapcsolatos feladatokat (kontrolleri feladat), valamint külön jogszabály alapján hatósági bizonyítványt állít ki.
38.3. Közremûködik az OMMF jogalkotási feladatainak ellátásában.
38.4. Véleményezi a Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért programhoz való csatlakozás feltételeinek megfelelõségét és elõkészíti a csatlakozást.
39. Szakmai Ellenõrzési Osztály
39.1. Elõre meghatározott szempontok szerint ellenõrzéseket (célellenõrzések) folytat le országosan az ellenõrzési program és az elnök utasításai alapján.
39.2. Az OMMF elnöke által írásban elrendelt, helyszíni ellenõrzéseket végez kiemelt ügyekben.
39.3. Az OMMF-et (felügyelõséget, felügyelõt) érintõ
panaszokat, bejelentéseket kivizsgálja elnöki kijelölés
alapján.
39.4. Részt vesz az idõszakos ellenõrzésekben.

HUMÁNPOLITIKAI FÕOSZTÁLY
Az OMMF humánpolitikai feladatai körében központilag látja el a jogszabályokban elõírt munkaügyi, munkerõés bérgazdálkodási, valamint humánerõforrás-fejlesztési
feladatokat.
A Humánpolitikai Fõosztály az OMMF önálló szervezeti egysége. Feladatait az OMMF elnökének közvetlenül
alárendelten, a fõosztályvezetõ irányításával látja el.
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Humán Erõforrás Fejlesztési Osztály,
– Munkaügyi, Munkaerõ- és Bérgazdálkodási Osztály.
A fõosztályvezetõ a munkatársak tekintetében – a kinevezés, felmentés, a fegyelmi és az anyagi felelõsségre vonás kivételével – önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés, felmentés a fegyelmi és az anyagi felelõsségre vonás jogát az OMMF elnökével egyeztetve gyakorolja.
A Humánpolitikai Fõosztály vezetõje az OMMF elnökének megbízásából a hatáskörrel feljogosított személy
(elnök) nevében kiadmányozza a hatósági ellenõrzésre
szóló megbízóleveleket.
40. Humán Erõforrás Fejlesztési Osztály
40.1. Ellátja az OMMF humánerõforrás-fejlesztési feladatait. (Képzési terv, képzési program, közigazgatási
alap- és szakvizsga, ügykezelõi vizsga, tanulmányi szerzõdések, képzések, továbbképzések.)
40.2. Szabályozási feladatainak keretében elõkészíti a
humánpolitikai vonatkozású szabályzatokat, belsõ utasításokat, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására
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(Közszolgálati Szabályzat, Esélyegyenlõségi Terv, Vagyonnyilatkozat-tételi Utasítás, Képernyõ elõtti munkavégzéshez szükséges szemüveg juttatási rendjérõl szóló
Elnöki Utasítás, Felügyelõk erkölcsi és anyagi megbecsülésérõl rendelkezõ Elnöki Utasítás).
40.3. Adatszolgáltatás (KÖZIGTAD, TARTINFO,
SZMM felé statisztikai jelentések, szervezeten belüli adatszolgáltatás szükség esetén). Közszolgálati és létszámnyilvántartást vezet. Nyilvántartja a jutalmakat, címeket, elnöki dicséreteket.
40.4. Esélyegyenlõségi feladatok ellátása az éves Esélyegyenlõségi Terv elkészítésével, annak év végi felülvizsgálatával, jelentés elkészítésével az OMMF elnöke részére.
40.5. Figyelemmel kíséri az OMMF-nél induló fegyelmi eljárásokat. Az ügyek állásáról – együttmûködve a
vizsgálatra kijelölt szervezeti egységgel, ügyvéddel – folyamatosan tájékoztatja az OMMF elnökét.
40.6. Ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
kapcsolatos koordinációs feladatokat, a kötelezettség teljesítésének esedékességérõl folyamatosan tájékoztatja az
érintett köztisztviselõk tekintetében a munkáltatói jogkör
gyakorlóját.
40.7. Elõkészíti a jutalmazással, címadományozással,
elnöki dicséretekkel kapcsolatos felterjesztéseket, részt
vesz az ezzel kapcsolatos elnöki döntés végrehajtásában.
40.8. Az OMMF és OMFI között a pénzügyi-gazdasági
feladatok ellátására kötött megállapodásban foglaltak szerint ellátja az OMFI személyügyi, munkaügyi feladatait.
41. Munkaügyi, Munkaerõ- és Bérgazdálkodási Osztály
41.1. Közremûködik a létszám-gazdálkodási feladatok
végrehajtásában
– pályáztatási eljárás;
– kiválasztás;
– jogviszony létesítés, -módosítás, -megszûnés, -megszüntetés.
41.2. Gondoskodik az OMMF személyügyi nyilvántartásának naprakészségérõl, a személyi anyagok karbantartásáról.
41.3. Az eseménynaptár alapján folyamatosan elõkészíti az átsorolásokat, jubileumi jutalmakat, minõsítéseket.
41.4. Koordinálja a köztisztviselõk teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok, kötelezettségek végrehajtását.
41.5. Kiadja a munkáltatói igazolásokat, jövedelemigazolásokat.
41.6. Bér- és létszám-gazdálkodási feladatainak keretében:
41.6.1. Mûködteti az intézményi bér- és társadalombiztosítási számfejtési rendszert.
41.6.2. Végzi az illetményszámfejtés elõkészítését, a
nem rendszeres személyi juttatások számfejtését, az adó-,
az egészségbiztosítási és a nyugdíj-biztosítási, az önkéntes- és magánnyugdíj-, illetve az önkéntes egészségbizto-
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sítási pénztári elszámolások, bevallások, jelentések elkészítését.
41.6.3. Ellátja a társadalombiztosítási kifizetõhelyi
feladatokat.
41.6.4. Elvégzi a személyi jövedelemadózással, nyugdíj- és egészségbiztosítással kapcsolatos munkáltatói
feladatokat.
41.6.5. A havi béradatokról feladást készít a fõkönyvi
könyvelés részére.
41.6.6. Havi összesített adatszolgáltatást teljesít a MÁK
felé.
41.6.7. A Központosított Illetmény Számfejtési Rendszer adataiból információ- és adatszolgáltatás teljesítése
(Magyar Államkincstár, felügyeleti szerv stb. részére).
41.6.8. Közremûködik a létszám és a személyi juttatás
fõelõirányzat tervezésében, az év végi beszámoló elkészítésében, a munkavállalókkal kapcsolatos követelések, kötelezettségek év végi leltározásában.
41.6.9. Folyamatos adatszolgáltatást biztosít a Gazdasági Fõosztály részére a személyi juttatások alakulását érintõ
várható és tényleges változásokról a bérgazdálkodási
feladatok ellátásához.
41.6.10. Elkülönítetten tartja nyilván a munkaerõ-piaci
és egyéb hazai és uniós programokkal, cél- és általános tartalék terhére kapott támogatásokkal kapcsolatos személyi
jellegû kifizetéseket.
41.6.11. Folyamatos kapcsolattartás a Gazdasági Fõosztállyal a személyi és járulékkiadások pénzügyi teljesítése érdekében.

NEMZETKÖZI ÉS STRATÉGIAI FÕOSZTÁLY
A Nemzetközi és Stratégiai Fõosztály az OMMF elnökének közvetlen irányítása és felügyelete alatt mûködõ,
önálló szervezeti egység. Feladatait fõosztályvezetõ, osztályvezetõ és ügyintézõk (nemzetközi szakügyintézõ,
munkaügyi és társhatósági, munkavédelmi és társhatósági,
minõségirányítási stb.) útján látja el szorosan együttmûködve a szervezeti egységekkel, valamint a területi felügyelõségekkel.
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Nemzetközi Osztály;
– Stratégiai Osztály.
A fõosztályvezetõ a Nemzetközi Osztály munkatársai
tekintetében önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat, a
nemzetközi tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a 3. sz.
mellékletben részletezettek szerint gyakorolja.
A fõosztályvezetõ a Stratégiai Osztály munkatársai tekintetében – a kinevezés, felmentés, a fegyelmi és az anyagi felelõsségre vonás kivételével – önállóan gyakorolja a
munkáltatói jogokat. A kinevezés, felmentés a fegyelmi és
az anyagi felelõsségre vonás jogát az OMMF elnökével
egyeztetve gyakorolja a Stratégia Osztály munkatársai tekintetében.
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A Nemzetközi és Stratégiai Fõosztály általános feladatai:
Ellátja az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) nemzeti fókuszpontjának funkciójából adódó feladatokat és szervezi a hazai fókuszpont-hálózat mûködését.
A nemzeti fókuszpont feladatait nemzetközi tanácsadó
útján látja el.
Elnöki döntés alapján képviseli a multi- és a bilaterális
tárgyalások során a munkavédelemmel kapcsolatos
OMMF álláspontot. Végzi a más tárcákkal, illetve az
SZMM különbözõ szerveivel a szükséges egyeztetéseket.
Szervezi és elõkészíti az OMMF részvételét a nemzetközi
szakmai rendezvényeken. Nemzetközi ügyekben ellátja és
szervezi az OMMF nyilvánossággal összefüggõ tevékenységét.
Részt vesz a hazai és nemzetközi kapcsolattartás és
együttmûködés általános kereteinek, tartalmának és formájának kialakításában, a kapcsolattartási és együttmûködési fórumok mûködtetésében, és eme tevékenységét
összehangolja az OMMF szervezeti egységeivel.
A szakmai fõosztályokkal együttmûködve elkészíti, és
jóváhagyásra elõterjeszti az OMMF stratégiáját.
Figyelemmel kíséri az EU egyéni védõeszközöket érintõ szabályait, a kapcsolódó közleményeket, tájékoztatásokat, errõl informálja az érintett szervezeti egységeket.
Közremûködik az egyéni védõeszközök vizsgálatát, tanúsítását és ellenõrzését végzõ szervezetek kijelölési, illetve
bejelentési eljárásainak lebonyolításában.
Stratégiai kérdésekben együttmûködik a Projektirodával.
42. Nemzetközi Osztály
Ellátja a nemzetközi koordinálási, szervezési feladatokat
42.1. Részt vesz a SLIC-hez2 kötõdõ feladatok ellátásában (elõkészítés, végrehajtás), elõkészíti a szükséges tájékoztatásokat, utasításokat, programokat.
42.2. Figyelemmel kíséri az EU munkavédelmet és
munkaügyet érintõ szabályait, a kapcsolódó közleményeket, tájékoztatásokat, szükség szerint kezdeményezi ezek
hazai jogszabályokba történõ beépítését. A Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály jogalkotási felelõsségét nem
érintve, elnöki döntés alapján végzi a jogharmonizációval
kapcsolatos további feladatokat, a tárcaközi, a más tárcáknál, illetve az SZMM-ben mûködõ jogharmonizációs bizottságokban és munkacsoportokban ellátja a munkavédelmet érintõ feladatokat. Elkészíti, jóváhagyásra elõterjeszti a munkacsoport részére készült munkaanyagokat.
42.3. Ellátja az európai és egyéb nemzetközi pályázatok
(projektek) során felmerülõ koordinátori, levelezési, nyilvántartási, kapcsolattartási feladatokat.

2
Senior Labour Inspectors’ Committee (EU Munkafelügyeleti Vezetõk
Bizottsága).
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42.4. Gyûjti, és szükség szerint fordítja a nemzetközi
munkavédelmi, munkaügyi információkat; tartja a kapcsolatot az ILO-CIS Nemzetközi Munkavédelmi Információs
központtal.
42.5. Felelõs az Európai Unióval kapcsolatos szakmai
feladatok összefogásáért, a szervezeti egységek ez irányú
tevékenységeinek koordinálásáért. Támogatja a különféle
munkacsoportokban részt vevõ munkatársak szakmai
munkáját.
42.6. Szervezi, koordinálja és intézi az OMMF nemzetközi kapcsolatait, gondozza az ezzel összefüggõ dokumentációt.
42.7. Elvégzi, vagy elvégezteti az OMMF fordítási, tolmácsolási feladatait.
42.8. Elõkészíti, megszervezi a külföldi intézmények és
szervezetek képviselõinek látogatását, magyarországi oktatási programjait. Ellátja a külföldi utazásokkal, illetve a
Magyarországra érkezõ külföldi vendégekkel kapcsolatos
teendõket, beleértve az OMMF és OMFI dolgozóinak
külföldi utazással kapcsolatos ügyintézését.
42.9. Ellátja a nemzetközi információs feladatokat, kezeli az úti jelentéseket és a nemzetközi dokumentumokat.
42.10. Aktuális információkkal és szakanyagokkal
rendszeresen támogatja az OMMF által gondozott webhelyek színvonalas mûködését.
43. Stratégiai Osztály
Ellátja a stratégiai feladatokat.
43.1. Ellátja és koordinálja az OMMF hosszú, közép- és
rövid távú stratégiai terveinek elõkészítését, folyamatos
aktualizálását. A megszokott mûködéstõl lényegesen eltérõ, új feladatok ellátásának megkezdése elõtt felméri az új
feladatok kapcsán jelentkezõ igényeket és feladatokat, áttekintve a már létezõ hazai és nemzetközi tapasztalatokat,
módszereket. Elõzetes hatástanulmányt, majd ez alapján
koncepciót készít, tekintettel az alkalmazhatóság szempontjaira, és javaslatot tesz az OMMF által követendõ magatartásra is.
43.2. Figyelemmel kíséri az OMMF és az általa felügyelt szervezetek tevékenységével összefüggõ fontosabb
eseményeket, tájékozódik a bel- és külföldi véleményekrõl
és eseményekrõl.
43.3. Közremûködik a munkabiztonsági, munka-egészségügyi, munkaügyi témák összehangolásában és koordinálásában, különös tekintettel a nemzetközi társszervezetekkel és a szociális partnerekkel fenntartott kapcsolatokban.
43.4. Bármely részfeladata ellátása során tudomására
jutott, rövid vagy középtávon az OMMF feladatait, mûködését érintõ, illetõleg a felügyeleti munkához, az OMMF
belsõ tevékenységéhez kapcsolódó várható feladatokról,
információkról, adatokról stb. haladéktalanul tájékoztatja
az OMMF elnökét, szükség szerint javaslatokkal ellátva.
43.5. Átfogó elemzéseket és távlati terveket készít az
OMMF-et érintõ fontosabb kérdéskörökben és javaslato-
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kat, ajánlásokat készít az OMMF-et érintõ egyedi kérdések megoldására.
43.6. A hatósági munka elvi alapjainak, munkamódszerének és általánosítható tapasztalatainak rendszeres áttekintése során és a külsõ változások figyelembevételével
belsõ mûködési és szabályozási változásokat kezdeményezhet.
43.7. Az OMMF szabályozórendszere és a nemzetközi
ajánlások közötti összhangot fenti tevékenységeivel megteremti, az OMMF egységes állásfoglalását kialakítja, és
felterjeszti az elnök részére.
43.8. Szervezi és végzi a közvélemény, a társszervek és
a szociális partnerek informálását az OMMF tevékenységérõl, az aktuális eseményekrõl. A gyors, közérthetõ és hiteles tájékoztatás érdekében rendszeres kapcsolatot alakít
ki a médiumokkal.
43.9. Gondoskodik – a szakmai fõosztályok által összeállított anyagok alapján – idõszakos kiadványok készítésérõl, megjelentetésérõl, a foglalkoztatási biztonság helyzete
és a helyes gyakorlat bemutatása érdekében.
43.10. Kialakítja és gondozza az OMMF egységes médiaarculatát, gondoskodik a sajtóválogatások és a médiaszereplések nyilvántartásáról.
43.11. Gyûjti, értékeli a hazai munkavédelmi, munkaügyi információkat.
43.12. Koordinálja a minõségirányítási rendszer bevezetésével összefüggõ feladatokat.
43.13. Szakmai kérdésekben közvetlenül támogatja az
elnököt feladatai ellátásában.

JOGI, IGAZGATÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS
FÕOSZTÁLY
44. Ellátja az általános jogi, az igazgatási és munkavédelmi ügyekben a feladatkörébe utalt teendõket.
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Jogi és Szabályozási Osztály;
– Igazgatási és Koordinációs Osztály.
44.1. Kialakítja – a 2. c) pontban foglaltakra figyelemmel – az OMMF jogszabály-elõkészítési felelõsségébe tartozó jogszabályok tervezeteit, gondoskodik más tárcák
jogszabály-tervezeteinek véleményezésérõl, valamint az
OMMF elnöke számára elõkészíti az OMMF belsõ szabályozását. E körben elõkészíti hatáskörében a Munkavédelem Országos Programjának/Nemzeti Munkavédelmi Politikának részanyagait.
44.2. Gondoskodik a jogi szabályozással érintett külsõ
szervekkel való szakmai kapcsolattartásról, az OMMF
perképviseletérõl, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az
SZMSZ más szervezeti egység hatáskörébe utal.
44.3. Ellátja az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottsága, valamint a Munkavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság ügyrendje szerinti titkársági
feladatokat.
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44.4. Részt vesz a munkavédelmi jellegû bírságokból a
korszerû munkavédelem támogatását szolgáló pályázati
feltételek kialakításában, a döntés-elõkészítésben, a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos feladatokat ellátja. Az
OMMF utasítással kiadott, a munkavédelmi jellegû bírságok pályázat útján történõ felhasználásáról szóló ügyrendet karbantartja, szükség szerint kezdeményezi módosítását.
44.5. Elnöki döntésre (kiadmányozásra) elõkészíti a
munkabiztonsági szakértõi engedélyezési, valamint az
igazságügyi munkabiztonsági szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolásával kapcsolatos ügyeket.
44.6. Felügyeli az OMMF központi irattári tevékenységét.
44.7. Az Informatikai Fõosztály elõterjesztése alapján
szükség szerint ellátja azoknak a szerzõi jog hatálya alá
tartozó szakanyagoknak a jogi ügyintézését, amelyek az
OMMF által gondozott webhelyekre kerülnek.
44.8. Aktuális információkkal és szakanyagokkal rendszeresen támogatja az OMMF által gondozott webhelyek
színvonalas mûködését.
44.9. Meghozza a 45.3.5. pont szerint elõkészített határozatokat.
44.10. A szakmai tartalmánál fogva hatáskörébe tartozó
tevékenysége körében elvi, tartalmi, szervezési kérdésekre
is kitérõ komplex, átfogó jellegû szakmai koncepciót készít, melyhez mellékeli az elkészítés határidõs ütemtervjavaslatát (koncepcióvéglegesítés, vezetõi döntés a kodifikációra, szakmai és közigazgatási egyeztetés, államtitkári
értekezlet, Kormányhoz, Országgyûléshez benyújtás idõpontja stb.), valamint a végrehajtáshoz szükséges forrásokat, OMMF-felelõsöket és OMMF-határidõket.
45. Jogi és Szabályozási Osztály
Jogi feladatok
45.1. Kodifikáció
– kialakítja elsõsorban a munkavédelem területén az
OMMF jogszabály-elõkészítési felelõsségébe tartozó jogszabályok tervezeteit (szakmai anyagok beszerzése, jogszabályszerkesztés, belsõ és külsõ véleményeztetések lebonyolítása, elõterjesztés készítése stb.);
– gondoskodik a folyamatos jogharmonizációval felmerülõ kodifikációs és ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról;
– gondoskodik a más tárcák elõkészítése alá tartozó
jogszabálytervezetek szakmai véleményezésérõl, illetve a
szakmai fõosztályok bevonásával a véleményeztetésérõl,
és a tervezeteket jogtechnikai szempontból észrevételezi.
Érvényesíti az OMMF szakmai érdekeit a véleményeztetés
során.
45.2. Belsõ szabályozás
Az elnök számára elõkészíti, illetve véleményezi, jogi
szempontból karbantartja, valamint közzéteszi és nyilvántartja az OMMF belsõ szabályozását (elnöki utasítások,
iránymutatások, szabályzatok, értelmezések stb.); részt
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vesz a jogharmonizációs feladatok megoldásában. A más
fõosztályok által elõkészített ilyen tárgyú tervezeteket
minden esetben véleményezi.
45.3. Jogi ügyek intézése
45.3.1. Elõkészíti a szociális és munkaügyi miniszter és
az elnök felelõsségébe tartozó, a jogszabályok által elõírt
éves munkavédelmi jelentés Kormány elé terjesztendõ
szövegtervezetét.
45.3.2. Nyilvántartja a jogalkotással és a jogalkalmazással kapcsolatos határidõket, figyelemmel kíséri a végrehajtást, ezekrõl az elnököt rendszeresen tájékoztatja.
45.3.3. Ellátja az OMMF általános jogi képviseletét, valamint az elnök által kijelölt munkajogi perekben képviseli
az OMMF-et az érintett felügyelõségekkel együttmûködve.
45.3.4. Jogi segítséget nyújt (törvényességi és alakszerûségi szempontból elõkészíti a határozatokat) a Munkavédelmi Fõosztály vezetõjének az elsõfokú közigazgatási
határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálásához, a
területi felügyelõségek vezetõi által hozott elsõfokú munkavédelmi bírsághatározatok elbírálásához, valamint az
elsõfokú közigazgatási határozatok törvénysértésének
megállapítása esetén a felügyeleti intézkedés meghozatalához.
45.3.5. Elõkészíti elbírálásra a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítési eljárás során hozott elsõfokú határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket.
45.3.6. Ellátja a jogi képviseletet a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozatok (munkaügyi) bíróság elõtti megtámadása miatt folyó perekben a külön meghatározott területeken és kizárólagosan a Legfelsõbb Bíróság elõtt.
45.3.7. Kötelmi jogi szempontból véleményezi az
OMMF elnökének aláírási felelõsségébe tartozó, az
OMMF gazdálkodásával, mûködésével összefüggõ szerzõdéstervezeteket.
45.3.8. Az OMMF közbeszerzéseivel kapcsolatban ellátja a külön elnöki utasításban szabályozott feladatait.

46.4. Tájékoztatást ad a munkavédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokról, fontosabb iránymutatásokról, illetve a szükséges mértékig az elõkészületben lévõkrõl,
szerkeszti a Tájékoztatót. Közremûködik feladatkörét
érintõen egyéb hivatalos kiadványok elõkészítésében, az
OMMF hivatalos lapja részére leadja az OMMF híreit,
közleményeit.
46.5. A munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról szóló rendelet
végrehajtása keretében
46.5.1. közremûködik a pályázatkezelõ szervezet kiválasztásában és a pályázati testület tagjainak megbízásában,
46.5.2. a bírságpályázatokkal kapcsolatban
– elõkészíti a pályázati kiírást és gondoskodik a közzétételérõl,
– a Munkavédelmi Bizottság elé terjeszti a pályázatkezelõ szervezet javaslatát,
– értesíti a pályázókat az elbírálás eredményérõl,
– megköti a támogatási szerzõdést, eljár a támogatási
szerzõdések módosítása során,
– szerzõdésszegés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket,
– rendszeres kapcsolatot tart a pályázatkezelõ szervezettel,
– a pályázatkezelõ szervezettel együttmûködve figyelemmel kíséri a részfeladatok teljesítését,
– közremûködik a támogatási szerzõdésben foglalt feltételek teljesülésének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésében,
– közremûködik a támogatott által összeállított jelentésben, illetve a pályázati cél megvalósítására, a támogatás
hasznosulására, a vállalt feladat teljes körû végrehajtásának elemzésére vonatkozó beszámolóban foglaltak szakmai ellenõrzésében.
46.6. Végzi a Munkavédelem Országos Programja/Nemzeti Munkavédelmi Politika éves ütemtervének elõkészítésével és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat.

46. Igazgatási és Koordinációs Osztály
Igazgatási feladatok
46.1. Összeállítja az OMMF összesített munkatervét és
munkaprogramját.
46.2. Az Iratkezelési Szabályzat alapján ellátja és mûködteti az OMMF központi irattárát, ellátja postázási feladatait, kézbesíti az OMMF-hez érkezett iratokat, leveleket, egyéb külsõ és belsõ anyagokat, csatolja a leadott ügyiratokat, részt vesz az iratállomány selejtezésében, megszervezi annak levéltárba adását. Ellátja a felügyelõségek
iratkezelésének felügyeletét, melynek gyakorlása során
tájékoztatást, beszámolót kérhet az igazgatóktól.
46.3. Ellátja a Munkavédelmi Bizottság, a Munkavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság ügyrendje szerinti
titkársági feladatokat, ezen belül a Munkavédelmi Bizottság kormányzati oldalát érintõ szervezési, egyeztetési,
ügyintézõi feladatait.

47. Koordinációs feladatok
47.1. Koordinálja a polgári védelmi feladatokat.
47.2. Közremûködik a jogszabályok véleményezésében, észrevételezésében.
47.3. Részt vesz a munkavédelem nemzetgazdasági
helyzetérõl szóló jelentés elkészítésében, szerkesztésében.
47.4. Közremûködik a Kormány és az SZMM munkaterveiben az OMMF felelõsségével ellátandó feladatok
összeállításában.
48. Hatósági feladatok
48.1. Ellátja a munkabiztonsági szakértõk engedélyének – elnöki hatáskörbe tartozó – kiadásával, visszavonásával kapcsolatos teendõket, vezeti a szakértõk nyilvántartását és gondoskodik az OMMF hivatalos lapjában (Munkaügyi Közlönyben) való közzétételérõl. Együttmûködik a
Munkavédelmi Fõosztállyal, az illetékes igazságügyi és

2009/11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

mérnöki kamarai szervekkel a szakértõi tevékenységgel
kapcsolatos kérdésekben.
48.2. Elõkészíti – az elnök hatáskörébe tartozó – munkabiztonsági szakértõi engedélyezést, valamint az igazságügyi munkabiztonsági szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának kiadását.

MUNKAÜGYI FÕOSZTÁLY
Ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, irányítási és felügyeleti feladatokat.
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Munkaügyi Hatósági Osztály;
– Munkaügyi Felügyeleti Osztály.
Aktuális információkkal és szakanyagokkal rendszeresen támogatja az OMMF által gondozott webhelyek színvonalas mûködését.
Részt vesz, illetve együttmûködik a társhatósági együttmûködésbõl adódó feladatok megvalósításában.
Ellátja a területi munkaügyi felügyelõségek teljes szakmai irányítását. A komplex irányítás során figyelemmel
kíséri a felügyelõség szervezési, gazdasági, informatikai,
ellenõrzési tevékenységének a munkaügyi feladatokkal
kapcsolatos hatását.
Szakmai feladatai ellátása során együttmûködik a Munkavédelmi Fõosztállyal.
A jogalkotás vonatkozásában a szakmai tartalmánál
fogva hatáskörébe tartozó elvi, tartalmi, szervezési kérdésekre is kitérõ komplex, átfogó jellegû szakmai koncepciót
készít, melyhez mellékeli az elkészítés határidõs ütemterv
javaslatát (koncepcióvéglegesítés, vezetõi döntés a kodifikációra, a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály közremûködésével szakmai és közigazgatási egyeztetés, államtitkári értekezlet, Kormányhoz, Országgyûléshez történõ benyújtás idõpontja stb.), valamint a végrehajtáshoz
szükséges forrásokat, OMMF-felelõsöket és OMMF-határidõket.
49. Hatósági feladatok
49.1. Kiadványozza az 52.1. pont szerint elõkészített
határozatokat.
50. Irányítási feladatok
50.1. Javaslatot tesz a munkaügyi ellenõrzést érintõen a
szakmai irányelvekre.
50.2. Közremûködik a munkaügyi ellenõrzéssel, a munkaüggyel és a közigazgatási eljárással kapcsolatos jogszabályok kidolgozásában és véleményével, valamint a felügyeleti munkából nyert információ szolgáltatásával segíti
a szabályozást.
50.3. Évente egyszer beszámolót készít elõ a munkaügyi ellenõrzési tevékenységrõl.
50.4. Vizsgálja a nemzetközi egyezmények hatályosulását.
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50.5. Tájékoztatást ad a munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokról, fontosabb iránymutatásokról, illetve szükséges mértékig az elõkészületben
lévõkrõl.
51. Szervezési feladatok
51.1. Nyilvántartja a beérkezõ panaszokat és bejelentéseket és koordinálja azok kivizsgálását.
51.2. Elkészíti az ILO és egyéb nemzetközi szervezetek
felé történõ értékelõ és adatszolgáltató jelentéseket.
51.3. Ellátja a képzések, továbbképzések szervezési feladatait.
51.4. Az OMMF munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos
feladatainak ellátásával összefüggésben együttmûködik az
Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó
hatóságaival. A nemzetközi együttmûködés keretében
megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatköröket érintõen tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenõrzések
megállapításairól, valamint a Nemzetközi és Stratégiai
Osztály közremûködésével a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.
51.5. Közremûködik a Munkaügyi Ellenõrzést Támogató Tanács (Tanács) munkájában. Segíti a mûködését, gondoskodik a Tanács által hozott kezdeményezések végrehajtásáról.
52. Munkaügyi Hatósági Osztály
52.1. Elõkészíti elbírálásra a kiadmányozásra jogosult
– fõosztályvezetõ, munkaügyi elnökhelyettes, vagy elnök – számára a felügyelõségek és vezetõi által hozott elsõfokú munkaügyi közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket.
A felügyelõségek vezetõi által hozott elsõfokú, 6 millió
forint alatti munkaügyi bírságot kiszabó határozatok ellen
benyújtott fellebbezéseket elbíráló másodfokú határozatok esetében a fõosztályvezetõ a kiadmányozó (aláíró). A
másodfokú határozatokon fel kell tüntetni azt, hogy a kiadmányozó (aláíró) a hatáskörrel feljogosított személy (elnök) nevében jár el.
52.2. Az elsõfokú közigazgatási határozatok törvénysértõ voltának megállapítása esetén elõkészíti a felügyeleti
intézkedést.
52.3. El nem fogadott ügyészi óvás esetén a Magyar
Köztársaság Ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvényben
meghatározottak szerint jár el.
52.4. Közvetlenül ellátja a jogi képviseletet a Fõvárosi,
illetve a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság illetékességébe
tartozó munkaügyi és közigazgatási perekben, valamint a
Fõvárosi Ítélõtábla és a Legfelsõbb Bíróság elõtt.
Egyébként együttmûködik a munkaügyi közigazgatási
határozatok elleni perekben az OMMF-et megbízási szerzõdés alapján képviselõ ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal.
52.5. Az elsõfokú közigazgatási és szabálysértési munkaügyi határozatok törvénysértésének észlelése esetén a
határozatokkal kapcsolatosan felügyeleti intézkedést kezdeményez.
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52.6. A hivatalvizsgálat szakmai tartalmára elõzetes javaslatot tesz, melyet az elnök hagy jóvá. A hivatalvizsgálatokban köteles részt venni.
52.7. Részt vesz a felügyelõségek szakmai munkájának
éves értékelésében.
53. Munkaügyi Felügyeleti Osztály
53.1. Közremûködik a munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos jogszabályok kidolgozásában, és véleményével,
valamint a felügyeleti munkából nyert információ szolgáltatásával segíti a szabályozást.
53.2. Évente elõkészíti a beszámolót a munkaügyi ellenõrzési tevékenységrõl.
53.3. Javaslatokat készít az országos célvizsgálatokra.
53.4. Elõkészíti az országos célvizsgálatok és akcióellenõrzések módszertani segédleteit, összeállítja a vizsgálati szempontokat, és összegzi a felügyelõségek vizsgálati
jelentéseit.
53.5. Elõkészíti az egységes eljárás és jogszabály-értelmezés érdekében a felügyeleti munkát segítõ munkaügyi
módszertani anyagokat, valamint az egységes eljárási rend
érdekében valamennyi felügyelõség számára az iratmintákat.
53.6. Részt vesz a felügyelõségek hatósági munkájának
törvényességi vizsgálatában, valamint a felügyelõségek
vezetõi szakmai irányító tevékenységének vizsgálatában
(hivatalvizsgálat).
53.7. Részt vesz a felügyelõségek szakmai továbbképzése tematikájának kidolgozásában, valamint az új felügyelõk vizsgáztatásában.
53.8. A hatáskörébe tartozó szakmai feladatok tekintetében részt vesz a Felügyelõk Ellenõrzési Információs
Rendszere (FEIR) fejlesztésében.
53.9. Összegzi és elemzi a felügyelõi munka tapasztalatait, elemzi a jogsértések hatását a foglalkoztatás biztonságára.
53.10. Ellátja az illegális migráció felszámolásával kapcsolatos hatósági együttmûködés operatív feladatait.
53.11. Koordinálja és felülvizsgálja a felügyelõségek
panaszvizsgálati tevékenységét.
53.12. Elõkészíti a tájékoztatást a felügyeleti munka során nyert tapasztalatokról.
53.13. Részt vesz a felügyelõségek munkájával kapcsolatos panaszügyek kivizsgálásában.
53.14. Részt vesz a felügyelõségek szakmai munkájának éves értékelésében.
53.15. Elkészíti a hatósági nyilvántartással összefüggõ
szakmai véleményeket és kódlistákat.
53.16. Elnöki kijelölés esetén részt vesz a munkaügyi
felügyelõkkel kapcsolatos panaszügyek kivizsgálásában.
53.17. Elkészíti és a Nemzetközi Stratégiai Osztály részére megküldi a munkaügyi felügyelõségekrõl beérkezõ
adatokból összeállított tájékoztató és sajtóanyagokat, illetve az eseti sajtómegkeresések esetén elõkészíti a nyilatkozatok tartalmát.
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MUNKAVÉDELMI FÕOSZTÁLY
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Munkavédelmi Felügyeleti Osztály;
– Munkavédelmi Hatósági Osztály.
Ellátja a hatáskörébe tartozó munkabiztonsági, munkahigiénés hatósági, irányítási és felügyeleti feladatokat. Az
irányítási és felügyeleti tevékenysége keretében felmerülõ
munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi kérdésekben
feladatait a 12.1. pont rendelkezései figyelembevételével
látja el.
Részt vesz, illetve együttmûködik a társhatósági együttmûködésbõl adódó feladatok megvalósításában.
Ellátja a területi munkavédelmi felügyelõségek teljes
szakmai irányítását. A komplex irányítás során figyelemmel kíséri a felügyelõség szervezési, gazdasági, informatikai, ellenõrzési tevékenységének a munkavédelmi feladatokkal kapcsolatos hatását.
Szakmai feladatai ellátása során együttmûködik a Munkaügyi Fõosztállyal.
A jogalkotás vonatkozásában szakmai tartalmánál fogva hatáskörébe tartozó elvi, tartalmi, szervezési kérdésekre is kitérõ komplex, átfogó jellegû szakmai koncepciót
készít, melyhez mellékeli az elkészítés határidõs ütemterv
javaslatát (koncepcióvéglegesítés, vezetõi döntés a kodifikációra, a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály közremûködésével szakmai és közigazgatási egyeztetés, államtitkári értekezlet, a Kormányhoz, Országgyûléshez történõ benyújtás idõpontja stb.), valamint a végrehajtáshoz
szükséges forrásokat, OMMF-felelõsöket és OMMF-határidõket.
54. Hatósági feladatok
54.1. Kiadmányozza a területi felügyelõségek munkavédelmi felügyelõi által hozott elsõfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezések és felülvizsgálati
kérelmek elbírálása során hozott másodfokú határozatokat.
54.2. Elbírálja a felügyelõségek és vezetõik által hozott
elsõfokú munkavédelmi közigazgatási határozatok ellen
benyújtott fellebbezéseket. Kiadmányozza az elnök hatáskörébe tartozó, a felügyelõségek vezetõi által hozott elsõfokú, 4 millió forint alatti munkavédelmi bírsághatározatok elleni fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek elbírálása során hozott másodfokú határozatokat. A határozatokon fel kell tüntetni, hogy a kiadmányozó (aláíró) a hatáskörrel felruházott személy (elnök) nevében jár el.
54.3. Kiadmányozásra elõkészíti a területi felügyelõségek vezetõi által az elsõfokú munkavédelmi bírsághatározatok ellen benyújtott fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek elbírálása során hozott másodfokú határozatokat.
54.4. Az elsõfokú munkavédelmi közigazgatási határozatok törvénysértésének megállapítása esetén felügyeleti
intézkedést tesz.
54.5. Az el nem fogadott ügyészi óvás esetén a Magyar
Köztársaság Ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvényben
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leírtak szerint jár el, figyelembe véve a Jogi, Igazgatási és
Koordinációs Fõosztály óvással kapcsolatos álláspontját.
54.6. Az egyéni védõeszközök vizsgálatát, tanúsítását,
ellenõrzését végzõ szervezetek kijelölési eljárását lefolytatja, elõkészíti a kijelölési eljárás alapján a szükséges közigazgatási határozatot.
55. Irányítási, felügyeleti feladatok
55.1. Javaslatot tesz a munkavédelmi ellenõrzéssel, valamint a foglalkozás-egészségügy munkavédelmi feladatainak felügyeletével kapcsolatos szakmai irányelvekre.
55.2. A nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének
alakulásáról szóló értékelés során a munkavédelmi tevékenységrõl (beleértve a foglalkozási betegségek, fokozott
expozíciós esetek alakulását, a foglalkozás-egészségügy
munkavédelmi feladatainak ellátását is) szóló Kormányelõterjesztés szövegtervezetét elkészíti.
55.3. Részt vesz a tagállami mûködéssel összefüggõ
munkahelyi egészséget, biztonságot érintõ akciók, kampányok, programok szakmai elõkészítésében, a Munkavédelem Országos Programjának/Nemzeti Munkavédelmi
Politikájának kidolgozásában.
56. Irányítási, szervezési feladatok
56.1. Az egységes eljárás és az arányosság érdekében
elkészíti a felügyelõségek részére az eljárási rendet, a
módszertani útmutatókat, iratmintákat.
56.2. Elkészíti a munkabiztonságot és/vagy munkahigiénét és/vagy foglalkozás-egészségügyet érintõ tárgykörökben az EU Bizottság, az ILO és egyéb nemzetközi szervezetek felé történõ értékelõ és adatszolgáltató jelentéseket.
56.3. Ellátja a munkavédelemmel kapcsolatos képzések, továbbképzések szervezési feladatait.
56.4. A munkavédelmi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátása során – a Nemzetközi és Stratégiai Fõosztály közremûködésével – együttmûködik az Európai
Unió szervezeteivel.
56.5. Ellátja a védõeszközök nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
57. Munkavédelmi Hatósági Osztály
57.1. Szakmailag elõkészíti – törvényességi és alakszerûségi szempontból a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály bevonásával – a területi felügyelõségek munkavédelmi felügyelõi által hozott elsõfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezések és felülvizsgálati
kérelmek tárgyában kiadmányozandó határozatokat.
57.2. Elõkészíti – törvényességi és alakszerûségi szempontból a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály bevonásával – az elnök hatáskörébe tartozó, a felügyelõségek vezetõi által hozott elsõfokú munkavédelmi bírsághatározatok elleni fellebbezéseket.
57.3. Szakmailag elõkészíti a határozatokat az elsõfokú
közigazgatási határozatok törvénysértésének megállapítása esetén a felügyeleti intézkedés meghozatalához.

3163

57.4. A munkaügyi bíróság elé tartozó közigazgatási
(munkavédelmi) ügyekben együttmûködik az OMMF
képviseletével megbízott ügyvédekkel, a külön meghatározott területeken a Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztállyal.
Az együttmûködés keretében:
– gondoskodik a peres ügyek iratainak átadásáról;
– ügyvédi kérésre (külön meghatározott területeken a
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály kérésére) szakmai segítséget nyújt, konzultációs lehetõséget biztosít;
– továbbítja az OMMF címére érkezett beadványokat,
bírósági iratokat;
– figyelemmel kíséri az ügyek állását (felülvizsgálati
fok).
57.5. A hivatalvizsgálat szakmai tartalmára elõzetes javaslatot tesz, melyet az elnök hagy jóvá. A hivatalvizsgálatokban köteles részt venni.
58. Munkavédelmi Felügyeleti Osztály
58.1. Szakmailag elõkészíti a munkabiztonsággal, munkahigiénével, foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos
jogszabály-tervezeteket, közremûködik azok kidolgozásában, véleményezésében, valamint a felügyeleti munkából
nyert információ szolgáltatással segíti a munkavédelmi
helyzet javítását célzó döntések megalapozását és a szabályozást.
58.2. Részt vesz – az igazgatók éves beszámolói alapján – a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének alakulásáról szóló értékelés, a szociális és munkaügyi miniszter
és az elnök felelõsségébe tartozó, a jogszabályok által elõírt éves munkavédelmi jelentés Kormány elé terjesztendõ
– a munkavédelmi felügyeleti tevékenységrõl szóló – szövegtervezetének összeállításában.
58.3. Közremûködik a munkavédelmi szabályozással
foglalkozó bizottságok munkájában.
58.4. Részt vesz a Munkavédelem Országos Programjának/Nemzeti Munkavédelmi Politikájának és a munkavédelemre vonatkozó fejlesztési koncepcióknak a kidolgozásában.
58.5. Javaslataival segíti a felügyeleti munkával és a
munkabalesetek, foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek nyilvántartásával, kivizsgálásával kapcsolatos információs rendszer fejlesztését, a nyilvántartások
szakmai tartalmának bõvítését.
58.6. Az Informatikai Fõosztállyal együttmûködve ellátja a súlyos munkabalesetek bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
58.7. A munkabaleseti információs rendszer adatai
alapján statisztikai jelentést készít a munkabalesetek
számszerû alakulásáról.
58.8. A Nukleáris és Balesetelhárítási Kormánybizottság Titkárságában ellátja az OMMF elnökének képviseletét.
58.9. Részt vesz a munkavédelmi jellegû bírságokból a
korszerû munkavédelem támogatását szolgáló pályázati
feltételek kialakításában, közremûködik a pályázatok elbí-
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rálásában, a Munkavédelmi Bizottság részére adandó
támogatási javaslat kialakításában.
58.10. A munkavédelmi ellenõrzési tevékenységrõl havi gyakorisággal adatokat gyûjt, ezeket összesíti, negyedévenként értékeli és tájékoztatást ad.
58.11. Javaslatot tesz az országos munkavédelmi célvizsgálati programokra és akciókra.
58.12. Az OMFI közremûködésével elkészíti az országos munkavédelmi célvizsgálatok és akcióellenõrzések
módszertani útmutatóit, vizsgálati szempontjait, segédleteit.
58.13. Összegzi a felügyelõségek által küldött jelentéseket.
58.14. Rendszeresen ellenõrzi a felügyelõségek hatósági munkáját törvényességi és szakmai szempontból, valamint vizsgálja a felügyelõségek vezetõinek szakmai irányító tevékenységét. Közremûködik a munkavédelmi felügyelõségek hivatalvizsgálatában, ezen belül vizsgálja:
– a hivatal szakmai irányítását;
– a felügyelõk közigazgatási, szabálysértési határozatainak, szignalizációinak szakmai és törvényességi megfelelõségét;
– a felügyelõség balesetvizsgálati munkáját;
– a pénzbírság nyilvántartására és behajtására vonatkozó elõírások végrehajtását;
– a felügyelõk helyszíni ellenõrzési módszereit;
– a munkavédelmi tartalmú számítógépes nyilvántartások vezetését.
58.15. Szakmai koordinátori (szakinstruktori) feladatokat lát el, ezen belül
a) vizsgálja a munkavédelmi felügyelõk:
– helyszíni ellenõrzési módszereit;
– a közigazgatási, szabálysértési határozatainak, szignalizációinak szakmai és törvényességi megfelelõségét;
– helyszíni ellenõrzéssel töltött munkaidejének arányát;
– súlyos balesetek kivizsgálási munkáját;
– munkabaleseti jegyzõkönyveinek a feldolgozását;
– a számítógépes nyilvántartások vezetését;
– tevékenységének változását, összehasonlítva a korábbi vizsgálat megállapításaival.
b) javaslatokat tesz a felügyelõi munka javítására, melynek keretében:
– összehangolja és segíti a területi felügyelõségek
munkavédelmi szakmai munkáját;
– tájékoztatást ad a jogszabályok, szabványok változásairól;
– egységes értelmezéseket alakít ki, azokat ismerteti;
– helyszíni ellenõrzési módszereket, technikákat alakít
ki, melyeket ismertet a felügyelõkkel;
– a szakterület jellemzõ hiányosságait, baleseteit folyamatosan figyelemmel kíséri, azokat a munkavédelmi felügyelõkkel ismerteti.
58.16. A hatáskörébe tartozó (munkavédelmi) panaszokat, közérdekû bejelentéseket kivizsgálja, illetve a terüle-
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tileg illetékes (munkavédelmi) felügyelõség bevonásával
gondoskodik a kivizsgálásról.
58.17. Gondoskodik arról, hogy a felügyeleti munka során nyert tapasztalatokról a vizsgálattal érintett irányító és
érdek-képviseleti szerv tájékoztatást kapjon.
58.18. Szervezi az új belépõ munkavédelmi felügyelõk
vizsgáztatását, és részt vesz abban.
58.19. Részt vesz a munkavédelmi felügyelõk szakmai
továbbképzésében, kidolgozza az oktatás tematikáját.
58.20. Szakmai választ ad az OMMF honlapjára érkezõ
megkeresésekre.
58.21. Kijelölés alapján munkavédelmi szakértõi véleményt ad.
58.22. Elnöki kijelölés esetén részt vesz a munkavédelmi felügyelõkkel kapcsolatos panaszügyek kivizsgálásában.
58.23. Szakmai szempontok alapján a Jogi, Igazgatási
és Koordinációs Fõosztály részére véleményezi a munkabiztonsági szakértõi engedély kérelmeket.
58.24. Gondoskodik a kijelölési kérelem alapján az
egyéni védõeszközök vizsgálatát, tanúsítását, ellenõrzését
végzõ szervezetek kijelölési eljárásának elõkészítésérõl,
az eljárás során a szakmai követelmények teljesítésérõl.
Elõkészíti a kijelölési eljárás alapján a szükséges közigazgatási határozatot, kezdeményezi a bejelentést.
58.25. A bejelentett szervezet tevékenysége felfüggesztésének, a felfüggesztés megszûnésének tényét az OMMF
nyilvántartásában rögzíti.
58.26. Gondoskodik a hazai bejelentett szervektõl kapott információk alapján a tanúsított egyéni védõeszközök
számítógépes nyilvántartásának vezetésérõl, és havonta a
változásoknak az OMMF hivatalos lapjában és honlapján
történõ közzétételérõl.
58.27. Egyéni védõeszközökkel kapcsolatos panaszbejelentés esetén intézkedik a kivizsgálás érdekében.
58.28. Kezeli az OMMF központi szabványtárát, biztosítja a szabványellátást.
58.29. Szakmai konzultációt folytat a területi felügyelõségekkel az általuk az 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet szerint
adott tájékoztatásról, továbbá azokról nyilvántartást vezet.
58.30. Gondoskodik az egyéni védõeszközök és munkaeszközök terén meghatározott – az OMMF hatáskörébe
utalt – piacfelügyeleti feladatok szakmai összehangolásáról.
58.31. Részt vesz a Magyar Szabványügyi Testület
Szabványosító Mûszaki Bizottságainak tevékenységében,
ellátja az egyéni védõeszközökkel foglalkozó Mûszaki Bizottság OMMF feladatkörébe tartozó feladatait.
58.32. Az OMMF képviseletében részt vesz a 72/2003.
(X. 29.) GKM rendelet szerinti Feszültség Alatti Munkavégzés Bizottság munkájában.
58.33. Elkészíti és a Nemzetközi és Stratégiai Fõosztály
részére megküldi a munkavédelmi felügyelõségekrõl beérkezõ adatokból összeállított tájékoztató és sajtóanyagokat,
illetve az eseti sajtómegkeresések esetén elõkészíti a nyilatkozatok tartalmát.
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58.34. Figyelemmel kíséri az EU egyéni védõeszközöket érintõ szabályait, a kapcsolódó közleményeket, tájékoztatásokat, errõl informálja az érintett szervezeti egységeket. Közremûködik az egyéni védõeszközök vizsgálatát,
tanúsítását és ellenõrzését végzõ szervezetek kijelölési,
illetve bejelentési eljárásainak lebonyolításában.

MUNKAVÉDELMI INFORMÁCIÓS
ÉS MÓDSZERTANI OSZTÁLY
A Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztály
feladatait az OMMF munkavédelmi elnökhelyettesének
felügyelete mellett, az osztályvezetõ irányításával, az
OMMF és a regionális munkavédelmi felügyelõségek
szervezetén belül kinevezett köztisztviselõk útján látja el.
Az osztályvezetõ az osztály köztisztviselõi tekintetében
– a kinevezés, felmentés és a fegyelmi felelõsségre vonás
kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés, felmentés és fegyelmi felelõsségre vonás jogát az
OMMF munkavédelmi elnökhelyettese gyakorolja.
Az osztályvezetõ részt vesz az OMMF vezetõi értekezletein, gyakorolja a munkáltatói jogkört a Munkavédelmi
Információs és Módszertani Osztály köztisztviselõi felett a
2. sz. mellékletben részletezettek szerint.
A munkavédelmi felügyelõ tanácsadók feletti munkáltatói jogkör gyakorlásáról az OMMF területi munkavédelmi, munkaügyi felügyelõségeinek Mûködési Szabályzatáról szóló szociális és munkaügyi miniszteri utasítás rendelkezik.
Az osztály vezetõje szakmai szempontból közvetlenül
irányítja a munkavédelmi felügyelõ tanácsadók munkáját.
59. A Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztály feladatai:
59.1. Elkészíti az osztály és a tanácsadó szolgálat munkatervét, ellenõrzi teljesítését.
59.2. Gondoskodik arról, hogy a tanácsadók a feladatuk
ellátásához szükséges aktuális információkat, szakmai
anyagokat megkapják.
59.3. Gondoskodik az OMMF elnöke által meghatározott fõ célkitûzések megvalósításáról.
59.4. Rendszeresen szervezi a tanácsadók tevékenységével kapcsolatos, a munkavédelmi elnökhelyettes által megtartásra kerülõ szakmai egyeztetéseket, konzultációkat.
59.5. Elnöki kiadmányozásra elõkészíti a társhatóságoknak szóló írásos anyagokat.
59.6. Rendszeres szakmai, helyszíni ellenõrzéseket végez a munkavédelmi felügyelõ tanácsadóknál. A tevékenység során észlelt problémákat, a mûködést akadályozó tényezõket, megoldási javaslattal együtt haladéktalanul
jelzi a munkavédelmi elnökhelyettesnek.
59.7. Javaslatot tesz – témajavaslattal együtt – a tanácsadáshoz, ismeretterjesztéshez szükséges éves nyomtatott
és egyéb tájékoztató anyagok elkészítési tervére. Az elnöki jóváhagyást követõen nyomon követi ezek elkészítését,
gondoskodik megismertetésükrõl.

3165

59.8. Kidolgozza és elvégzi, illetve elvégezteti – elõzetes jóváhagyás után – a tanácsadással kapcsolatos munkák
hatékonyságát elõsegítõ felméréseket, adatgyûjtéseket.
Elemzést, értékelést követõen a szükséges javaslatokat
megteszi.
59.9. A Nemzetközi és Stratégiai Fõosztállyal közösen
figyelemmel kíséri, gyûjti, értékeli a tanácsadással kapcsolatos hazai, nemzetközi információkat, publikációkat.
59.10. Gondoskodik a tanácsadók rendszeres képzésének, továbbképzésének megszervezésérõl.
59.11. Összehangolja a munkavédelmi felügyelõ tanácsadók, a munkavédelmi információs szolgálat és az
osztály feladatait.
59.12. Értékeli a tanácsadók tevékenységét.
59.13. Megszervezi az OMMF-en belüli szakmai
egyeztetéseket.
59.14. A munkavédelmi tanácsadó szolgálat köztisztviselõin keresztül együttmûködik a területi szakmai és érdek-képviseleti szervekkel.
59.15. A munkavédelmi fórumokon közremûködik a
megelõzési szempontú, naprakész munkavédelmi ismeretek átadásában.
59.16. Szakmai összeállítások elkészítésével és kiadásával segíti a munkavédelmi feladatok gyakorlati megvalósítását.
59.17. A joganyagok felülvizsgálati folyamatában segíti
a munkáltatói tapasztalatok, észrevételek felmérésével a
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály jogalkotási
tevékenységét.
59.18. Aktuális információkkal és szakanyagokkal
rendszeresen támogatja az OMMF honlapjának színvonalas mûködtetését.
59.19. Végzi az osztály általános adminisztrációját.
59.20. Éves, féléves beszámolókat készít, értékeléssel,
intézkedési javaslattal együtt.

GAZDASÁGI FÕOSZTÁLY
60. A Gazdasági Fõosztály látja el az OMMF tervezéssel kapcsolatos feladatait, valamint az elõirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elõirányzat-módosítással,
az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a bírságok behajtásának országos koordinációjával kapcsolatos feladatokat.
A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Pénzügyi Osztály,
– Számviteli Osztály,
– Vagyongazdálkodási Osztály.
Az OMMF általános és operatív gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátása során:
60.1. A felügyeleti szerv által kiadott keretszámok alapján elkészíti az OMMF költségvetésének tervezetét.
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60.2. Az Országgyûlés jóváhagyását követõen (a költségvetési törvény alapján) elkészíti az elemi költségvetést.
60.3. Gondoskodik a folyamatba épített ellenõrzés, a
számviteli és bizonylati rendszer megszervezésérõl. Mûködteti a pénzügyi gazdasági programrendszert.
60.4. Irányítja a személyi elõirányzat tervezéssel és felhasználással kapcsolatos feladatokat.
60.5. Gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról, az azzal kapcsolatos államháztartási információ szolgáltatásáról, elkészíti a féléves és éves beszámolót.
61. Pénzügyi Osztály
61.1. Lebonyolítja/intézi a Magyar Államkincstárnál
vezetett számlák forgalmát. Ellátja az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési, munkafolyamatba épített ellenõrzési feladatokat.
61.2. Végzi az OMMF által teljesített szolgáltatások
számlázását, a kimenõ számlákról részletes analitikus
nyilvántartást vezet.
61.3. Analitikus nyilvántartást vezet a szállítói számlákról, kötelezettségekrõl, az adósokról.
61.4. Vezeti a kiadások és bevételek teljesülésének
kincstári kód szerinti analitikáját és havonta egyeztet a
MÁK adatszolgáltatásával, valamint a könyveléssel.
61.5. Intézi a külföldi kiküldetések valutaellátmányát és
annak elszámolását.
61.6. Mûködteti a házipénztárt.
61.7. Gondoskodik az OMMF központjában az éves helyi közlekedési bérletek beszerzésérõl. Intézi a készpénz-átutalási megbízások (csekkek) megrendelését.
61.8. Kidolgozza a szervezeti egység ügykörébe tartozó
elõterjesztéseket, jelentéseket.
61.9. Szakmai támogatást nyújt a felügyelõségek pénzügyi-szakmai munkájához.
61.10. Végzi a bírságnyilvántartással kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a bírságleltárt.
61.11. Gondoskodik a bírságok azonnali beszedési
megbízással történõ behajtásáról, kapcsolatot tart a pénzintézetekkel.
61.12. Nyilvántartást vezet a munkavédelmi bírság pályázat szerzõdéseirõl, intézi a szerzõdések szerinti pénzügyi kifizetéseket.
61.13. Vezeti az áfa-nyilvántartást, elkészíti az adóbevallást.
61.14. Szakterületének megfelelõen kapcsolatot tart az
OMFI-val, mint részben önálló költségvetési szervvel.
61.15. Közremûködik és elvégzi az év végi leltározási
feladatokat.
62. Számviteli Osztály
62.1. Elkészíti az éves költségvetést, a féléves és az éves
intézményi és kincstári költségvetési beszámolót. Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását.
62.2. Elkészíti a havi elõirányzat-felhasználási tervet és
a negyedéves mérlegjelentést.
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62.3. Kidolgozza a szervezeti egység ügykörébe tartozó
elõterjesztéseket, jelentéseket, utasítástervezeteket.
62.3. Folyamatosan végzi az OMMF fõkönyvi könyvelési feladatait. Elvégzi a havi, negyedéves, féléves, éves
egyeztetési és zárlati feladatokat. Elkészíti a fõkönyvi kivonatokat, pénzforgalmi és egyéb jelentéseket, kimutatásokat.
62.4. Kialakítja a vezetõi információs igényeknek megfelelõ könyvelési analitikát és a kiadásokat a szakfeladatokon belül elkülönítetten tartja nyilván.
62.5. Könyveli a lakásépítési számla forgalmát.
62.6. Elvégzi a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
62.7. Nyilvántartja a költségvetés eredeti elõirányzatait
és azok kormányzati, felügyeleti, illetve saját hatáskörben
történt évközi módosításait. Elvégzi könyvelésüket, és havonta egyeztet a MÁK adatszolgáltatásával.
62.9. Teljesíti a fenntartói adatszolgáltatásokat.
62.10. Szakterületének megfelelõen segítséget nyújt a
felügyelõségek számviteli nyilvántartásainak vezetésében.
62.11. Elkészíti szakterületén az „üvegzseb” programhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat és fõosztályi szinten
koordinálja az adatgyûjtést, kezdeményezi a jogszabályban elrendelt adatok közzétételét.
62.12. Teljesíti az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, valamint a felügyeleti ellenõrzés
által végzett ellenõrzésekhez elõírt információ- és adatszolgáltatást.
62.13. Szakterületét illetõen kapcsolatot tart a részben
önálló költségvetési szervvel.
62.14. Közremûködik és elvégzi az év végi leltározási
feladatokat.
62.15. Gondoskodik az európai uniós és hazai projektek
(továbbiakban: projekt) elkülönített pénzügyi, könyvviteli
nyilvántartásáról, éves beszámolóban történõ bemutatásáról.
62.16. Könyveli a projekt pénzeszközök fogadására
megnyitott elkülönített célelszámolási számla forgalmát.
62.17. Meghatározott idõközönként pénzügyi elõrehaladási jelentést készít a pénzeszközök felhasználásáról.
62.18. Szükség esetén javaslatot tesz a támogatási szerzõdés módosítására.
62.19. A projektek pénzügyi elõrehaladását tekintve
szorosan együttmûködik a Projektirodával és a Humánpolitikai Fõosztállyal.
62.20. Közremûködik a projekt pénzügyi zárójelentésének elkészítésében és könyvvizsgálói auditálásában.
63. Vagyongazdálkodási Osztály
63.1. Elkészíti az OMMF éves beruházási és felújítási
tervét. Ellátja a vagyonkezelõi jog kijelölésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel.
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63.2. Gondoskodik a felügyelõségek elhelyezésérõl,
mûködtetésükrõl, az épületen belüli eszközmozgatásokról, költöztetésekrõl.
63.3. Ellátja a karbantartással, felújítással kapcsolatos
feladatokat.
63.4. Gondoskodik az OMMF gépjármûveinek rendeltetésszerû használatáról, üzemeltetésérõl, illetve üzemképes mûködtetésérõl.
63.5. Elvégzi a tárgyi eszközök beszerzését (informatikai
tárgyi eszközök és szoftverek kivételével). Vezeti az analitikus kötelezettségvállalást és szerzõdés-nyilvántartást.
63.6. Vezeti az immateriális javak és tárgyi eszközök
analitikáját, elvégzi a havi, negyedéves, éves egyeztetéseket és feladatásokat a fõkönyvi könyvelés felé.
63.7. Lebonyolítja a selejtezési eljárást és a használatból kivont vagy selejtezett eszközök eladását, megsemmisítését.
63.8. Részt vesz a tevékenységi köréhez kapcsolódó
közbeszerzési feladatok ellátásában.
63.9. Ellátja az OMMF központosított vagyon- és balesetbiztosításával összefüggõ feladatait.
63.10. Kidolgozza a szervezeti egység ügykörébe tartozó elõterjesztéseket, jelentéseket, elnökiutasítás-tervezeteket. Elvégzi a statisztikai adatszolgáltatásokat.
63.11. Közremûködik az OMMF rendezvényeinek
megszervezésében, technikai feltételeinek biztosításában.
63.12. Szakterületének megfelelõen kapcsolatot tart a
részben önálló költségvetési szervvel.
63.13. Közremûködik és elvégzi az év végi leltározási
feladatokat.

INFORMATIKAI FÕOSZTÁLY
64. Biztosítja az OMMF informatikai rendszereinek
mûködtetését, fejlesztését.
Biztosítja a hálózati szolgáltatásokat, az OMMF központja és területi szervei közötti adatkapcsolatot, az elektronikus levelezõrendszer és az internet elérhetõségét, az
adatbázisok és a programrendszerek mûködését.
Ellátja az OMMF informatikai rendszerével kapcsolatos hálózatbiztonsági, fejlesztési és üzemeltetési feladatokat.
Mûködteti és fejleszti az OMMF informatikai rendszerét (számítástechnikai és kommunikációs eszközöket,
hardvert és szoftvert) az OMMF hivatali érdekeinek és a
felhasználók igényeinek megfelelõen.
64.1. Ellátja az informatikai rendszer biztonságával
összefüggõ feladatokat.
64.2. Kapcsolatot tart a külsõ beszállítókkal és szolgáltatókkal.
64.3. Szakmailag közremûködik az informatikai eszközök beszerzésében és gazdasági nyilvántartásában. A Gazdasági Fõosztály által nyilvántartott és engedélyezett kereteken belül leadja ellenjegyzésre a megrendeléseket, illetve ezek teljesítését kifizetés elõtt igazolja.
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64.4. Megtervezi és kialakítja az OMMF informatikai
stratégiáját.
64.5. Kialakítja az informatikával kapcsolatos belsõ
szabályozást, elkészíti és aktualizálja a biztonsággal kapcsolatos elõírásokat, rendet és tájékoztatást.
64.6. Az Informatikai Fõosztály vezetõje az informatikai célrendszer informatikai biztonsági követelményeiért,
valamint az informatikai célrendszer üzemeltetéséért önállóan felelõs.
65. Rendszerüzemeltetési Osztály
A Rendszerüzemeltetési Osztály feladatai:
65.1. Az új munkaállomások, notebookok üzembe helyezése, konfigurálása.
65.2. Új szerverek üzembe helyezése, konfigurálása.
65.3. A tárolórendszer konfigurálása és felügyelete.
65.4. Az új nyomtatók üzembe helyezése.
65.5. A hálózati infrastruktúra mûködésének felügyelete és fenntartása.
65.6. A hálózati mentési rendszer üzemeltetése, beállításainak karbantartása.
65.7. A csoportmunka és levelezõprogram üzemeltetése
során felmerülõ problémák megoldása, a felhasználók támogatása.
65.8. Hibaelhárítás, a felhasználók segítése.
65.9. Az országos informatikai rendszer szervereinek és
munkaállomásainak üzemeltetése, lehetõség szerint távolról történõ beavatkozással.
65.10. A területi felügyelõségek informatikai rendszereinek rendszeres helyszíni karbantartása.
65.11. Az Oracle-adatbázisok adminisztrációja, az adatok archiválása.
65.12. A FEIR-adatbázis felülvizsgálata, szükség szerinti finomhangolása.
66. Rendszerfejlesztési és Információtechnológiai Biztonsági Osztály
A Rendszerfejlesztési és Információtechnológiai Biztonsági Osztály feladatai:
66.1. A felügyelõségek elektronikus iratkezelõ és vezetõi információs rendszere kialakításával, üzemeltetésével,
fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
66.2. A távmunka bevezetéséhez szükséges feladatok
elõkészítése, szervezése, megvalósítása.
66.3. A területi felügyelõségeken lévõ szerverek távoli
mentésének kialakítása, beüzemelése.
66.4. Az adatbázisok fejlesztése a szervezet igényei
alapján.
66.5. Az OMMF honlap és az intranet folyamatos karbantartása és fejlesztése: Az OMMF honlap folyamatos
adatfrissítése, közremûködés a karbantartásban és a honlap fejlesztésében. Közremûködés az egységes közadatkeresõ rendszernek az OMMF-et érintõ kialakításában (közadatszolgáltató szerver-kliens rendszer), metaadatok készítése az OMMF honlapon található dokumentumokról.
Az intranet belsõ honlap folyamatos adatfrissítése és fej-
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lesztése, illetve közremûködés a fejlesztésben és karbantartásban. A szabvány adatbázis (FEIR modul), illetve a
fontosabb szabványok listáinak (Intranet) adatfrissítése.
A Nemzeti Fókuszpont honlap folyamatos adatfrissítése,
közremûködés a karbantartásban és fejlesztésben.
66.6. Folyamatosan segítséget nyújt a felhasználóknak.

VII.
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
67. Ahol belsõ szabályozás Felügyeleti Fõosztályt említ, ott munkavédelmi ügyek tekintetében Munkavédelmi
Fõosztályt, munkaügyi ügyek tekintetében Munkaügyi
Fõosztályt, ahol Jogi és Humánpolitikai Fõosztályt, ott humánpolitikai ügyekben a Humánpolitikai Fõosztályt, jogi,
szabályozási és koordinációs ügyekben a Jogi, Igazgatási
és Koordinációs Fõosztályt, ahol Munkabiztonsági Fõosztályt, ott nemzetközi ügyekben a Nemzetközi és Stratégiai
Fõosztályt, munkavédelmi ügyekben a Munkavédelmi Fõosztályt, munkavédelmi információs ügyekben a Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztályt kell érteni.

2. számú melléklet
az 5/2009. (III. 20.) SZMM utasításhoz
Minta a szervezeti egységek ügyrendjeinek
elkészítéséhez

2009/11. szám

2. A szervezeti egység helye az OMMF szervezetében
(irányítási, alá-, fölérendeltségi viszonyok)
II. Szervezeti felépítése és feladatkör
1. A szervezeti egység felépítése
2. A szervezeti egység és az azon belüli alegységek feladatköre
3. A szervezeti egység vezetõi és feladataik
III. Mûködési rend
1. A helyettesítés rendje
2. A kiadmányozás rendje
3. A szabadság kiadásának rendje
4. Az irattározás rendje
5. A szignálás rendje
6. A szervezeti egység nyilvántartásai vezetésének
rendje
7. A szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos ellenõrzés rendje
8. A szervezeti egység dolgozói tájékoztatásának, képzésének rendje
9. Az új dolgozók betanításának rendje

(Dátum)
(A szervezeti egység vezetõjének aláírása)
Az ügyrendet jóváhagyom:

I. Általános rendelkezések
1. A szervezeti egység megnevezése

(elnök aláírása)

2009/11. szám
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3. számú melléklet az 5/2009. (III. 20.) SZMM utasításhoz
Munkáltatói jogkörök*
Az OMMF-nél foglalkoztatott köztisztviselõk feletti munkáltatói jogkörök
Jogkör
Munkavállaló
Kinevezés, felmentés

Bér- és jutalommegállapítás

Fegyelmi és anyagi felelõsségre vonás

Egyéb

Elnökhelyettesek

szociális és munkaügyi
miniszter**

elnök

elnök

elnök

OMFI igazgatója

szociális és munkaügyi
miniszter**

elnök

elnök

elnök

Gazdasági vezetõ

szociális és munkaügyi
miniszter**

elnök

elnök

elnök

Területi szerv igazgatója

szociális és munkaügyi
miniszter**

elnök

elnök

elnök

Fõosztályvezetõ***

elnök

elnök

elnök

elnök

Fõosztályvezetõ-helyettes
/igazgató-helyettes

elnök

fõosztályvezetõ****

elnök

fõosztályvezetõ

A munkavédelmi
elnökhelyettes közvetlen
felügyelete alá tartozó
osztály vezetõje

elnök

munkavédelmi
elnökhelyettes

elnök

munkavédelmi
elnökhelyettes

Osztályvezetõ

elnök

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ
(fõov. helyettes)

Belsõ ellenõr

elnök

elnök

elnök

elnök

Elnöki szaktanácsadó,
tanácsadó

elnök

elnök

elnök

elnök

Az elnök közvetlen
felügyelete alá tartozó
fõosztály köztisztviselõi

fõosztályvezetõ*****

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ*****

fõosztályvezetõ

A munkavédelmi
elnökhelyettes közvetlen
felügyelete alá tartozó
osztály köztisztviselõi

munkavédelmi
elnökhelyettes

osztályvezetõ***

munkavédelmi
elnökhelyettes

osztályvezetõ

A munkavédelmi
elnökhelyettes közvetlen
szakmai irányítása alá
tartozó orvos végzettségû
elnöki tanácsadó, elnöki
szaktanácsadó

elnök

Bér: elnök
Jutalom: munkavédelmi
elnökhelyettes

elnök

munkavédelmi
elnökhelyettes/
fõosztályvezetõ

* A területi szervek (felügyelõségek) vezetõi tekintetében az igazgató – a kinevezés és felmentés kivételével – fõosztályvezetõnek, az igazgatóhelyettes fõosztályvezetõ-helyettesnek minõsül. A felügyelõségeken – az igazgatói tanácsadó kinevezése kivételével – az osztályvezetõ felett a teljes munkáltatói jogkört az
igazgató gyakorolja.
** Vezetõi megbízás, vezetõi megbízás visszavonása, felmentés.
*** A munkáltatói jogkörök tekintetében az Elnöki Titkárság vezetõje és a Projektiroda vezetõje a fõosztály-vezetõi kategóriába tartozik.
**** Csak a jutalom megállapítása.
***** Az elnökkel egyeztetve.
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Jogkör
Munkavállaló
Kinevezés, felmentés

Munkavédelmi
elnökhelyettes közvetlen
szakmai irányítása alá
tartozó
munka-egészségügyi
feladatot ellátó
köztisztviselõi

Bér- és jutalommegállapítás

Fegyelmi és anyagi felelõsségre vonás

Egyéb

Munkavédelmi Fõosztály
vezetõje
Munkavédelmi Fõosztály
Minõsítés, jutalmazás
vezetõje/szakmai
Munkavédelmi
Fõosztály
Munkavédelmi Fõosztály
tekintetében a
kérdésekben:
vezetõje
vezetõje
munkavédelmi
munkavédelmi
elnökhelyettes
elnökhelyettes
egyetértését be kell
szerezni

elnök

Igazgató
Minõsítés, értékelés,
jutalmazás tekintetében
a munkavédelmi
elnökhelyettes véleménye
figyelembevételével

elnök

igazgató/szakmai
kérdésekben:
munkavédelmi
elnökhelyettes

Munkavédelmi
elnökhelyettes közvetlen
szakmai irányítása alá
tartozó orvos végzettségû
felügyelõ

igazgató

Igazgató
Minõsítés, értékelés,
jutalmazás tekintetében
be kell szerezni a
munkavédelmi
elnökhelyettes
véleményét

igazgató

igazgató/szakmai
kérdésekben:
munkavédelmi
elnökhelyettes

Nemzetközi tanácsadó

elnök

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ

Nemzetközi
szaktanácsadó

elnök

elnök

elnök

elnök

Ügyintézõ, ügykezelõ

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ
(osztályvezetõ)

Munkavédelmi
elnökhelyettes közvetlen
szakmai irányítása alá
tartozó
munka-egészségügyi
igazgatóhelyettes

Az OMMF-nél foglalkoztatott, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogkörök
Jogkör
Munkavállaló

Fizikai alkalmazott

Kinevezés, felmentés

Bér- és jutalommegállapítás

Fegyelmi és anyagi felelõsségre vonás

Egyéb

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ
(fõov. helyettes,
osztályvezetõ)
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4. számú melléklet az 5/2009. (III. 20.) SZMM utasításhoz
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekkel járó munkakörök
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá tartozó munkakörök a következõk: elnök, elnökhelyettes, gazdasági vezetõ, igazgató, igazgatóhelyettes, fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, az elnök közvetlen felügyelete alá tartozó
osztály vezetõje, a munkavédelmi elnökhelyettes közvetlen felügyelete alá tartozó osztály vezetõje, osztályvezetõ, orvos
végzettségû elnöki tanácsadó, elnöki szaktanácsadó, munkaügyi felügyelõ, munkavédelmi felügyelõ, orvos végzettségû
felügyelõ, munkavédelmi felügyelõ tanácsadó, a másodfokú határozatok elõkészítésében részt vevõ köztisztviselõ, belsõ ellenõr, szakmai ellenõr, az OMMF központjának behajtási ügyintézõje, az OMMF központjában a költségvetési és
egyéb pénzeszközökkel, az állami vagyonnal való gazdálkodás tekintetében javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre
jogosult, illetõleg a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenõrzésére jogosult köztisztviselõ, közbeszerzési eljárásban beosztásánál, vagy állandó testületi tagként javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõ, közbeszerzési eljárásban eseti megbízással javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõ.
Munkakör

Gyakoriság

Elnök

SZMM SZMSZ-e szerint meghatározott gyakorisággal

Elnökhelyettes

Kétévenként

Gazdasági vezetõ, gazdasági fõosztályvezetõ-helyettes

Évenként

Igazgató

Kétévenként

Igazgatóhelyettes

Kétévenként

Fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ, orvos végzettségû
elnöki tanácsadó, elnöki szaktanácsadó

Kétévenként

Munkaügyi felügyelõ, munkavédelmi felügyelõ, orvos végzettségû felügyelõ,
munkavédelmi felügyelõ tanácsadó, a másodfokú határozatok elõkészítésében
részt vevõ köztisztviselõ, szakmai ellenõr, OMMF központjának behajtási
ügyintézõje

Ötévente

Az OMMF központjában a költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami
vagyonnal való gazdálkodás tekintetében javaslattételre, döntésre vagy ellen õrzésre jogosult, illetõleg a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdál kodás ellenõrzésére jogosult köztisztviselõ, belsõ ellenõr

Kétévente

Közbeszerzési eljárásban beosztásánál, vagy állandó testületi tagként javaslat Évente
tételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõ
Közbeszerzési eljárásban eseti megbízással javaslattételre, döntésre vagy el lenõrzésre jogosult köztisztviselõ

Az eseti megbízás évében és az azt követõ évben
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Tájékoztatók
A pénzügyminiszter tájékoztatói
A pénzügyminiszter
3/2009. (III. 20.) PM
tájékoztatója
a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. bírósági eljárási illetékkötelezettségének
utólagos elszámolással történõ engedélye megszüntetésérõl

A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. a 2007. november 30-án kelt 17.763/2/2007. számú határozatban kapott engedélyt arra nézve, hogy a bírósági eljárási illetéket utólagos elszámolás keretében fizesse meg.
A társaság kérésére a bírósági eljárási illeték utólagos megfizetésének jogát 2009. április 1-jétõl megszüntetem.
Ezen idõponttól fogva a társaság az engedélyben biztosított fizetési módot nem veheti igénybe, így az eljárási illetéket
valamennyi bírósági eljárására nézve az illetékfizetési általános szabályai szerint köteles megfizetni.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter
4/2009. (III. 20.) PM
tájékoztatója
a kincstári körbe tartozók költségvetési elõirányzatai módosításának nyilvántartási rendjérõl
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 26. §-ának
(8) bekezdésében és a 165. § (4) bekezdésének d) pontjában rögzítettek alapján a pénzügyminiszter az Ámr. V–VII. fejezeteiben (45–77. §-aiban) foglaltak szerint a kincstári körbe tartozókra vonatkozóan a költségvetési elõirányzatok évközi módosításával kapcsolatos adatszolgáltatásának és a költségvetési elõirányzatok nyilvántartásának rendjét illetõen
közzéteszi az ezzel kapcsolatos általános elõírásokat és az elõirányzati kódszámrendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat.
Általános tudnivalók az elõirányzatok évközi módosításával kapcsolatos ûrlapok kitöltéséhez
Az elõirányzatok évközi módosításával kapcsolatos ûrlapok a következõk:
a) „Adatlap a költségvetési elõirányzatok módosítására” az Ámr. 3. számú melléklete szerint:
– az Országgyûlés hatáskörében elrendelt elõirányzat-módosítás esetében a végrehajtásról szóló pénzügyminisztériumi intézkedést elõkészítõ dokumentumoknál,
– valamennyi Kormány hatáskörben végrehajtandó elõirányzat-módosítás esetén a kormányzati döntést elõkészítõ
dokumentumoknál és a végrehajtásról szóló pénzügyminisztériumi intézkedést elõkészítõ dokumentumoknál,
– pénzügyminisztériumi intézkedést igénylõ átcsoportosításnál a pénzügyminisztériumi intézkedést elõkészítõ dokumentumoknál.
b) Az elõirányzat-módosításoknak a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) részére történõ közlésérõl a
„A kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl” szóló 36/1999. (XII. 27.)
PM rendelet szerint:
– „Adatlap a költségvetési elõirányzatok módosítására a … hatáskörében” EG-03F (5/a sz. melléklet).
– „Intézményi elõirányzatok módosítása” EG-03I (5/b sz. melléklet).
– „Elkülönített állami pénzalapok elõirányzat-módosítása” EG-03A (5/c sz. melléklet).
– A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak elõirányzat-módosítása az „Adatlap a költségvetési elõirányzatok módosítására a … hatáskörében” EG-03FT (5/d sz. melléklet).
Az ûrlapok fejrészén a következõ adatok szerepelnek:
EG-03F: Fejezet száma és megnevezése, a bizonylatot készítõ, illetve felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma, a módosítást elrendelõ jogszabály/határozat száma, bizonylat sorszáma, összes oldal, oldalszám
EG-03I: Költségvetési szerv neve, címe, államháztartási egyedi azonosító szám, számlaszám, bizonylat sorszáma,
korrigált bizonylat sorszáma
EG-03A: Elkülönített állami pénzalap neve, államháztartási egyedi azonosító szám, számlaszám, bizonylat sorszáma
EG-03FT: Fejezet száma és megnevezése, a bizonylatot készítõ, illetve felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma, a módosítást elrendelõ jogszabály/határozat száma, bizonylat sorszáma, összes oldal, oldalszám

Az elõirányzatok évközi módosítása (az elõirányzati kódszámrendszer leírása)
A költségvetési gazdálkodás egyik alapeleme a költségvetési elõirányzatok változásainak folyamatos minõsítése és
regisztrálása. A költségvetés végrehajtása, az elõirányzatok várható teljesítése az elõirányzatok folyamatos alakulásával
prognosztizálható. A jelen tájékoztató alapján az elõirányzat-módosítások regisztrálását olyan azonosítási segédeszköz
segíti, amely az eredeti elõirányzatokból kiindulva kívánja az évközi módosítások nyilvántartását rendszerszerû keretekbe foglalni. E kereteket a költségvetési év, az elõirányzat változásának tartalma, a módosítást kezdeményezõ hatáskörének megjelölése képezi.
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Az elõirányzatok évközi módosítását strukturált kódszám jelöli, a nyolcpozíciós kódszám felépítése a következõ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1–2. pozíció: a költségvetési év jelölése
3. pozíció: tárgyévi költségvetést érintõ egyszeri, vagy a költségvetésbe beépülõ, többéves kihatás
4–5. pozíció: az elõirányzat-módosítási hatáskör jelölése
6–9. pozíció: a kódszámot kiadó (költségvetési fejezet, szerv) által adott technikai sorszám

A kódszámrendszer vázlata
1–2. pozíció: a költségvetési év jelölése
= a módosítás éve (az évszám utolsó két karaktere)
3. pozíció: az elõirányzat-módosítás költségvetési tartalma
= Egyszeri jellegû évközi módosítások
= Szerkezeti változások
4–5. pozíció: az elõirányzat-módosítási hatáskör jelölése
= Országgyûlés elõirányzat-módosítási, végrehajtási hatásköre
= Kormány engedélyezési, végrehajtási hatásköre
= Kormány tartalékképzési, -felhasználási és -felosztási hatásköre
= Pénzügyminiszter (államháztartásért felelõs miniszter) engedélyezési, végrehajtási hatásköre
= Fejezetet irányító szerv engedélyezési, végrehajtási hatásköre
= Költségvetési szerv elõirányzat-módosítási, végrehajtási hatásköre
Az elõirányzat-módosítási kódszámrendszer tartalmát, a mellékelt alapfogalmakat a hatályos államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Ámr., egyes esetekben a 2008. évi CV. törvény Záró rendelkezések rész, illetve a hatályos költségvetési törvény szabályozásainak megfelelõen értelmezendõ, és e tájékoztató mellékletét képezõ táblázatrendszer alapján nyilvántartandó.

A kódszámrendszer részletes ismertetése
1–2. pozíció: a költségvetési év jelölése
A módosítás éve az évszám utolsó két karakterével jelölve.
3. pozíció: elõirányzat-módosítás költségvetési tartalma
1 = Egyszeri jellegû évközi módosítások
a) A tárgyévi elemi költségvetési elõirányzatot év közben egyszeri jelleggel – bármilyen elõjellel – módosító
elõirányzat.
2 = Tartós évközi módosítás
a) A tárgyévi elemi költségvetési elõirányzatot év közben tartósan – bármilyen elõjellel – módosító elõirányzat azon
része, amely a tárgyévet követõ év költségvetési elõirányzatait is érinti.
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4–5. pozíció: elõirányzat-módosítási hatáskör
Az Országgyûlés elõirányzat-módosítási, végrehajtási hatásköre
15

= törvényi elõirányzatok módosítása, a költségvetési törvényt módosító törvény, pótköltségvetési törvény

17

= törvényi elõirányzatok felhasználása, részletesebb elõirányzatokra bontása országgyûlési határozattal
A Kormány engedélyezési, végrehajtási hatásköre

26

= állami feladatok, központi költségvetési szervek elõirányzatainak célját, rendeltetését nem érintõ, fejezetek
közötti átcsoportosítás Áht. 39. § (1), Ámr. 46. § (3) bekezdés

28

= kormányzati egyensúlyjavító intézkedések (elõirányzatok zárolása, csökkentése, törlése)

29

= kormányzati intézkedések elfogadott költségvetési törvény hiányában

30

= kormányzati intézkedések veszélyhelyzetben

31

= fejezeten belül a címek – ide nem értve az alcímeket – között, a személyi juttatások a munkaadókat terhelõ
járulékok, a dologi kiadások, az ellátotti pénzbeli juttatások fejezetre összesített elõirányzatait is érintõ
átcsoportosítás Áht. 39. § (2) bekezdés

32

= elõirányzat-maradványok elszámolása, jóváhagyása, átcsoportosítása

33

= átcsoportosítás az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainál Áht. 86/F. §, Kv. tv. 70. §

34

= az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazások alapján egyéb
átcsoportosítások Kv. tv. 49. § (1), (2), (23), (26) bekezdések

Áht. 38/A. §, 40. §

Áht. 45. §

Áht. 46. §

Áht. 93. § (10) bekezdés a) pont

A Kormány tartalékképzési, -felhasználási és -felosztási hatásköre
35

= általános tartalék képzése és felhasználása többletkiadásokra*

Áht. 25. § (1) bekezdés, 26., 38. § (1) bekezdés,

Ámr. 47. §

36

= általános tartalék zárolása, törlése bevételek elmaradása miatt

37

= a céltartalék felhasználása az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján (különféle
személyi kifizetések)* Kv. tv. 4. § (2)–(8) bekezdések, Áht. 38. §

40

= stabilitási tartalék felhasználása az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás
alapján* Kv. tv. 50. §

Áht. 25. § (2) bekezdés

A pénzügyminiszter (államháztartásért felelõs miniszter) engedélyezési, végrehajtási hatásköre
46

= elfogadott költségvetési törvény hiányában átmeneti elõirányzat-megállapítás

47

= elõirányzat-maradványok felhasználásának engedélyezése

48

= rendkívüli beruházási tartalék az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás
alapján Kv. tv. 49. § (4) bekezdés

49

= céltartalék képzése, felhasználása, felosztása az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazás
alapján (különféle személyi kifizetések)* Kv. tv. 4. § (1) bekezdés, 5. §, 49. § (3) bekezdés

50

Áht. 52. § (6) bekezdés

Áht. 24/B. § (1)–(3) bekezdések

= az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazások alapján egyéb átcsoportosítások

Kv. tv. 49. §

(8) bekezdés

A fejezetet irányító szerv engedélyezési, végrehajtási hatásköre
62

= központi beruházás, feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésû elõirányzatok tárgyévi
elõirányzatának átcsoportosítása a megvalósító költségvetési szerv részére, illetve a költségvetési szervtõl a
fejezeti kezelésû elõirányzatra Ámr. 46. § (2) bekezdés, (8) bekezdés; 74. §
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63

= a társadalombiztosítási költségvetési szerveknél a költségvetés általános tartalékából és a céltartalékból
származó pénzeszközök tekintetében többletbevétel felhasználása Ámr. 53/A. § (2) bekezdés

64

= elõirányzat-módosítás fejezeti kezelésû elõirányzat jóváhagyott bevételi elõirányzatán felüli
többletbevétele terhére Ámr. 46.§ (5) bekezdés
= elõirányzat-módosítás költségvetési szerv jóváhagyott bevételi elõirányzatán felüli többletbevétele terhére,
amennyiben az irányító szerv az intézmény erre vonatkozó elõirányzat-módosítási jogosultságát magához
vonta Áht. 93. § (2) bekezdés; Ámr. 51. § (1) bekezdés c) pont; 48. § (2) bekezdés

65

= többletfeladat elrendelése költségvetési szervnél

66

= feladatok, bevételek elmaradása esetén a költségvetési szerv bevételi és kiadási
elõirányzatának csökkentése a támogatási elõirányzat egyidejû változtatásával vagy változtatása
nélkül Áht. 49. § (5) bekezdés i) pont, Ámr. 48. § (1) bekezdés c) pont

67

= fejezeti kezelésû elõirányzatok felülvizsgálat utáni, jóváhagyás elõtti elõirányzat-maradványának
felhasználása Áht. 49. § (5) bekezdés k) pont, Ámr. 46. § (10) bekezdés

69

= költségvetési szervek esetében címen belül alcímek, továbbá a költségvetési szervek között – a kiemelt
elõirányzatok adott címre összesített elõirányzatát nem érintõ – átcsoportosítás Ámr. 48. § (1) bekezdés a) pont

70

= költségvetési szervek elõirányzatainak, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatoknak – a fejezeti
egyensúlyi tartalék kivételével, de beleértve a fejezeti általános tartalékot – átcsoportosítása más fejezethez
tartozó címekhez, alcímekhez az elõirányzat céljának, rendeltetésének megfelelõen, a törvényi kiemelt
elõirányzatok (fõ összegüket nem érintõ) átcsoportosítására is kiterjedõen a fejezetek irányítását ellátó
szervek vezetõinek megállapodása alapján Áht. 24. § (12) bekezdés b) pont, Ámr. 46. § (2) bekezdés

71

= fejezeti általános tartalékok felhasználása fejezeten belül

72

= elkülönített állami pénzalapok elõirányzat-módosításának végrehajtása

74

= átcsoportosítás a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyes jogcímcsoportjain vagy annak jogcímein belül az
elõirányzat-csoportok, illetve a kiemelt elõirányzatok között Áht. 24. § (5) bekezdés

75

= költségvetési szerv felújítási elõirányzatának csökkentése a mûködési költségvetés – személyi juttatások
kivételével – javára Áht. 24. § (4) bekezdés; Ámr. 48. § (1) bekezdés e) pont

76

= fejezeten belül címek közötti elõirányzat-átcsoportosítás a költségvetési törvényben meghatározott
értékhatárig Áht. 49. §

78

79

Ámr. 48. § (1) bek. b) pont

Áht. 49. § (5) bekezdés h) pont
Áht. 49. § (5) bekezdés n) pont

= elõirányzat-átcsoportosítások az aktuális költségvetési törvény felhatalmazása alapján:
– fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében címen belül alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek
között Áht. 24. § (11) bekezdés, Kv.tv. 49. §, 79. § (2) bekezdés, 81. §; 82. §
– feladatmegosztásnak megfelelõ fejezetek közötti átcsoportosítás Kv. tv. 49. § (10) bekezdés
– a fejezeti egyensúlyi tartalék átcsoportosítása a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe nem tartozó
szervek és testületek esetében fejezeten belül költségvetési szervhez Kv. tv. 50. § (1) bekezdés
= fejezeti kezelésû elõirányzatok – a fejezeti egyensúlyi tartalék kivételével – céljának és rendeltetésének
megfelelõ átcsoportosítása a fejezeten belüli költségvetési szervekhez Áht. 24. § (12), Ámr. 46. § (2) bekezdés, 48. §
(1) bekezdés a) pont

= költségvetési szervek mûködési költségvetési elõirányzatain keletkezõ megtakarítás terhére történõ
átcsoportosítás a fejezeti kezelésû elõirányzatok javára Áht. 24. § (13) bekezdés (második)
80

= költségvetési szervek megszüntetésével, illetve ezzel összefüggésben más szervezeti formák alapításával
kapcsolatos – a törvényi kiemelt elõirányzatokra is kiterjedõ – elõirányzat-módosítások Áht. 24. §
(13) bekezdés (elsõ)

83

= elkülönített állami pénzalap elõirányzatainak növelése bevételi túlteljesítés, illetve maradványfelhasználás
esetén az éves költségvetési törvény szabályaival összhangban Áht. 55. §

84

= elkülönített állami pénzalap elõirányzatainak csökkentése bevételi elmaradás esetén

85

= elkülönített állami pénzalap elõirányzatainak módosítása az alap mûködésérõl szóló törvényben
meghatározott esetekben, és az alapot irányító testület javára delegált, illetve átengedett
hatáskörben Áht. 55. § (2) bekezdés

Áht. 55. §
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86

= átcsoportosítás az adott évi költségvetési törvényben kapott felhatalmazások alapján a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainál Kv. tv. 71–72. §

87

= fejezeti kezelésû elõirányzatok elõirányzat-maradvány átvétele – fejezeten belül vagy más fejezethez
tartozó – költségvetési szervtõl, illetve fejezeti kezelésû elõirányzattól Ámr. 67. § (3) bekezdés
A költségvetési szerv elõirányzat-módosítási, végrehajtási hatásköre

91

= az önkormányzati költségvetési szerv személyi juttatások elõirányzatának
módosítása Áht. 93. § (4) bekezdés, Ámr. 53. § (5) bekezdés

93

= kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítás

94

= a jóváhagyott bevételi elõirányzaton felüli többletbevétel felhasználása

95

= elõirányzatmaradvány-felhasználás Áht. 93. § (3) bekezdés, Ámr. 51. §

96

= vállalkozási tartalék felhasználása

97

= költségvetési szervek elõirányzat-maradvány átvétele – fejezeten belül vagy más fejezethez tartozó –
költségvetési szervtõl, illetve fejezeti kezelésû elõirányzattól Ámr. 67. § (3) bekezdés

Áht. 24. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, Ámr. 51. §
Áht. 93. § (2) bekezdés, Ámr. 51. §

Ámr. 51. §

Jelen Tájékoztatót a kihirdetés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2009. március
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet a 4/2009. (III. 20.) PM tájékoztatóhoz
„A”
Elõirányzat-módosítás
kódja

Ügyintézõ ügyirat
száma és kelte

Fejezet
száma és megnevezése

Jogszabály
száma és kelte

Az elõirányzat-módosítás jogcíme

…-… Az Az Országgyûlés, a Kormány (tartalékok), a pénzügyminiszter (az államháztartásért felelõs
miniszter), a fejezetet irányító és költségvetési szerv engedélyezési, végrehajtási hatásköre
…

=…

„B”
Elõirányzatmódosítás kódja

Ügyintézõ ügyirat
száma és kelte

Fejezet száma
és megnevezése

Jogszabály
száma és kelte

Az elõirányzat-módosítás jogcíme

… – a Kormány, a pénzügyminiszter (az államháztartásért felelõs miniszter),
engedélyezési, végrehajtási hatásköre (tartalékok)
…35…
…37…
…40…
…49.…

=…

Éves elõirányzat,
átcsoportosítást
követõ elõirányzat
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V. Személyügyi hírek
Az Egészségügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Megbízások, kinevezések
Az egészségügyi miniszter
dr. Csák Réka Borbálát az Egészségügyi Minisztérium
Egészségpolitikai Fõosztály Ágazati Humánerõforrás
Stratégiai Osztályán osztályvezetõnek,
Kissné Erdélyi Gabriellát az Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Fõosztály Ápolási Ellátások Osztályán osztályvezetõnek,
dr. Jakab Anna Máriát az Egészségügyi Minisztérium
Intézményfelügyeleti Fõosztályán köztisztviselõnek

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnik
felmentéssel (a felmentési idõ lejártát követõen)
dr. Tímár Krisztinának, az Egészségügyi Minisztérium
Egészségpolitikai Fõosztály Egészségügyi Ellátási Osztálya köztisztviselõjének.
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
határozott idõ lejártával történõ visszahelyezéssel
Péterfia Évának, az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének.

kinevezte,
Padányi Marianna köztisztviselõt az Egészségügyi Minisztérium Gazdasági Igazgatóság Gazdálkodási Osztályán osztályvezetõnek megbízta.

Az Egészségügyi Minisztérium jogi és koordinációért
felelõs szakállamtitkára
dr. Lopussny András Dánielt az Egészségügyi Minisztérium Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya EU Elnökségi Elõkészítõ és Koordinációs Osztályán köztisztviselõnek kinevezte.
Az Egészségügyi Minisztérium egészségpolitikai szakállamtitkára
Mészáros Ildikót az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Fõosztályán,
Mukri Katalint az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Fõosztályán,
Tomcsikné Kiss Mariannát az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Fõosztályán
köztisztviselõnek kinevezte.
Az Egészségügyi Minisztérium közgazdasági szakállamtitkára
dr. Tamás Nikolettát az Egészségügyi Minisztérium
Gazdasági Igazgatóság Gazdálkodási Osztályán köztisztviselõnek kinevezte.

A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium
személyügyi hírei
Közszolgálati jogviszony keletkezése
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium
közgazdasági szakállamtitkára
Dózsa Gergelyt a Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály Számviteli és Beszámolási Osztályára 6 hónap próbaidõ kikötésével pénzügyi gazdálkodási és számviteli ügyintézõ munkakörbe határozatlan idõre köztisztviselõnek
kinevezte.
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium agrárgazdasági szakállamtitkára
dr. Szmutkó Anett Lillát a Földügyi és Térinformatikai
Fõosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztályára 3 hónap próbaidõ kikötésével ingatlan-nyilvántartási fõfelügyelõ
munkakörbe határozott idõre köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
közös megegyezéssel
dr. Forgó Mónika (Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály)
köztisztviselõnek 2009. február 3-án,
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dr. Hatvany Gábor (Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály) köztisztviselõnek 2009. február 28-án;
lemondással
dr. Nyitrai Zoltán Balázs (Jogi Fõosztály) köztisztviselõnek 2009. február 4-én;
törvény erejénél fogva – polgármesterré választására tekintettel –
dr. Mádly Zsolt (Jogi Fõosztály) köztisztviselõnek
2009. február 12-én;
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Lapos Lászlónét az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztályára,
Stréhli Georginát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Humánigazgatási és Fejlesztési Fõosztály Humánpolitikai Fejlesztési Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkára

határozott idõ lejártával
Perity Gabriella (Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály)
köztisztviselõnek 2009. február 28-án.

dr. Bogár Krisztinát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Fõosztály Igazságügyi Kodifikációs Osztályára köztisztviselõnek kinevezte.

Vezetõi megbízás adása

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közjogi
szakállamtitkára

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Gábor Jánost a Természeti Erõforrások Fõosztálya Halászati Operatív Program Irányító Hatósági Osztálya osztályvezetõjének kinevezte.

Az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium
személyügyi hírei

Barlangi Tímeát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Közigazgatási Jogi Kodifikációs Osztályára,
Hollósi Orsolyát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztályára,
dr. Kõmüves Bianka Rékát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Fõosztály Hatósági Osztályára,
Weninger Magdát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Közjogi Koordinációs Osztályára,
Zsebik Katalint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Alkotmányjogi Kodifikációs Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Kinevezések, berendelések
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
Horváth Attila Ferenc rendõr ezredest az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Ellenõrzési Fõosztályára fõosztályvezetõnek kinevezte,
Tuboly József rendõr õrnagyot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési
Fõosztály Rendõrségi Felügyeleti és Tervezési Osztályára
kiemelt fõreferensnek berendelte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinációs szakállamtitkára
Kenderes Zsuzsánna Katalint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Támogatás-koordinációs Fõosztály Kiemelt Projektek Osztályára,

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium európai
uniós jogi szakállamtitkára
Jánoskúti Boglárkát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bel- és Igazságügyi Együttmûködési és Migrációs Fõosztály Migrációs Kodifikációs Osztályára,
dr. Karsai Zsuzsa Dorottyát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztályára,
dr. Oravecz Dávidot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.
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Közszolgálati jogviszony megszûnése

Közszolgálati jogviszonya megszûnt
végleges közigazgatási áthelyezéssel
Mirki Lászlónak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti államtitkár titkársága köztisztviselõjének,
áthelyezéssel közalkalmazotti jogviszonyba
Timár Zoltánnak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Sajtó és Kommunikációs Osztálya köztisztviselõjének,
közös megegyezéssel
Hegedüsné dr. Szabó Ildikónak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosztály
Rendészeti Kodifikációs Osztálya köztisztviselõjének,
Kutasi Balázsnak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztály Fogyasztóvédelmi, Szerzõi Jogi és Iparjogvédelmi Kodifikációs Osztálya
köztisztviselõjének,
Sponga Istvánnak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûnmegelõzési
Osztálya munkavállalójának,
berendelés megszüntetésével
Dusik Sándor rendõr századosnak, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztály
Jogharmonizációs Osztálya kiemelt fõreferensének,
Biczó József rendõr alezredesnek, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Fõosztály Rendõrségi Felügyeleti és Tervezési Osztálya kiemelt fõreferensének.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetgazdasági szakállamtitkára
Dr. Zágoni Miklóst a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetfejlesztési fõosztály Klímavédelmi
és Energia Osztályán osztályvezetõnek megbízta.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
közös megegyezéssel
Gáti Miklós Tibornak, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Kommunikációs és Humánpolitikai Fõosztály Sajtó Osztálya köztisztviselõjének.

A Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Megbízás, kinevezés
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezés, megbízás
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium koordinációs és jogi szakállamtitkára
Dr. Nagy Bernadettet a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály EU osztályán köztisztviselõnek kinevezte.

dr. Baltay Tímeát a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Miniszteri Kabinetén miniszteri fõtanácsadónak,
Rentkóné Mayer Viktóriát a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium Humánigazgatási Fõosztályán
fõosztályvezetõnek
megbízta.

A kabinetfõnök
Ujváryné Szmodits Klárát a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium Miniszteri Kabinet Utazásszervezõ és Protokoll Osztályán köztisztviselõnek kinevezte.
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Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
közös megegyezéssel
dr. Pintér Évának, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium köztisztviselõjének,
próbaidõ alatt azonnali hatállyal
Kozma Hajnalkának, a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium köztisztviselõjének.

A Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezések
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnöke
dr. Biczi Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Miniszteri Kabineten,
Babócsi Andrást a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Fejezeti Költségvetési Osztályán,
Peles Beátát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Fejezeti Költségvetési Osztályán
köztisztviselõnek kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium versenyképességért felelõs szakállamtitkára
Zsigmond Róbertet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium versenyképességért felelõs szakállamtitkár
titkárságán köztisztviselõnek kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelõs szakállamtitkára
Kis Orsolyát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztály
Ázsia és Afrika Osztályán köztisztviselõnek kinevezte.
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Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
Pép. tv. – határozott idõ lejártával
Szente Imrének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Fõosztály köztisztviselõjének,
végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Baltay Tímeának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztály Koordinációs Osztály,
Hende Teréznek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Humánigazgatási Fõosztály,
Fülöp Andreának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium az Európai Országok és Külgazdasági Elemzõ Fõosztály Közép- és Délkelet Európa Osztály
köztisztviselõjének,
határozott idejû áthelyezéssel
dr. Vígh Albert Mátyásnak, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állomány köztisztviselõjének.

Az Önkormányzati Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezések
Az Önkormányzati Minisztérium közjogi és koordinációs szakállamtitkára
dr. Kisborsó Anitát a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási
Fõosztályon,
Petrányi Violettát a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási
Fõosztályon,
Schmitsek Gabriellát a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztályon
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Önkormányzati Minisztérium önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkára
Juhász Edit Anettet az Önkormányzati Gazdasági Fõosztályon,
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Szala Gergelyt az Önkormányzati Gazdasági Fõosztályon,
Toczauerné Barna Juliannát az Önkormányzati Gazdasági Fõosztályon
köztisztviselõnek kinevezte.

Cím adományozása
Az önkormányzati miniszter
Majorné Zakar Zsuzsanna Éva köztisztviselõnek az
Önkormányzati Minisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztályán szakmai tanácsadói címet adományozott.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
közös megegyezéssel
Balogh Zsuzsanna Kármennek, az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztály Ágazati
Koordinációs és Vagyongazdálkodási Osztály köztisztviselõjének,
Csipai Mihály Józsefné Dobolán Máriának, az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztály Ágazati Kistérségi és Közszolgáltatási Osztály köztisztviselõjének;
felmentéssel
Gulyásné Könczei Irénnek, az Önkormányzati Minisztérium miniszteri kabinet és titkárság köztisztviselõjének,
Horváth Csabának, az Önkormányzati Minisztérium
Sport Fõosztály köztisztviselõjének;
áthelyezéssel
Fodor Katalin Szilviának, az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztály Ágazati Koordinációs és Vagyongazdálkodási Osztály köztisztviselõjének,
dr. Modori Lászlónak, az Önkormányzati Minisztérium
Jogi Fõosztály Általános Jogi Osztály köztisztviselõjének,
dr. Schattmann Ferencnek az Önkormányzati Minisztérium Jogi Fõosztály Általános Jogi Osztály köztisztviselõjének.
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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pályázatot hirdet
a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján – figyelemmel a 20/A. §-ra – pályázatot hirdet a
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság gazdasági igazgatói – magasabb vezetõi – munkakörének betöltésére.
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében a
fõigazgatóság önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv. A gazdasági igazgató, mint a
fõigazgatóság gazdasági szervezetének vezetõje, felelõs
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 18/A. §-ában részletezett feladatok ellátásáért.
A költségvetési szerv feladatkörét a 272/2003. (XII. 24.)
Korm. rendelet, illetve az alapító okirat határozza meg.
Pályázati feltételek:
– gazdasági, pénzügyi szakirányú felsõfokú végzettség, vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett legalább
államháztartási (költségvetési) mérlegképes könyvelõi képesítés,
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. §
(3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartási bejegyzés és a tevékenység ellátására jogosító engedély (igazolvány) megléte,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 1 db arcfényképét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát,
– az iskolai végzettségét igazoló okiratok, képesítések,
valamint a pályázati feltételek második francia bekezdésében foglalt engedély (igazolvány) fénymásolatát,
– a vezetõi gyakorlatot igazoló iratok fénymásolatait,
– a gazdasági igazgatói feladatainak megvalósításáról
szóló elképzeléseit tartalmazó – 3 oldalnál nem hosszabb –
iratot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
A munkakör betöltéséhez C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése szükséges.
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A vezetõi kinevezés határozatlan idõre szól.
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján történik.
A pályázatot zárt borítékban a Miniszterelnöki Hivatal
címére (1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.) egy példányban
kell postai úton benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni:
„VI-ÁJ/19/2009. Pályázat a KSZF gazdasági igazgatói
munkakörére”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történõ megjelenését követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30. nap. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A közzététel idõpontja a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján:
2009. március 20.

Abádszalók Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
projektmenedzseri munkakör betöltésére
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– projektmenedzseri gyakorlat,
– közbeszerzési gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
a pályázó anyagát megismerhetik.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak szerint.
A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ 15. nap.
Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ
15. nap.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot Abádszalók Város Polgármesteri Hivatala
címére (5241 Abádszalók, Deák F. út 12.) kell eljuttatni,
zárt borítékban.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás az
(59) 535-115-ös telefonszámon kérhetõ.

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy
– pénzügyi menedzseri vagy
– közgazdász pénzügyi szakon felsõfokú végzettség,
– Mikrosoft Office felhasználói szintû ismerete.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– közremûködés térségi és területi fejlesztési dokumentumok elkészítésében,
– pályázati dokumentáció véleményezése,
– önkormányzati fejlesztési projektek generálása,
– pályázati lehetõségek feltérképezése,
– nyertes pályázatok megvalósításának koordinálása,
– rendszeres kapcsolattartás a projektben szereplõkkel
(építés, szolgáltatás, árubeszerzés),
– szakmai közremûködés a projektben szereplõk kiválasztásában (pl. közbeszerzési eljárás),
– pénzügyi elszámolások elkészítése,
– a megvalósult projektek utógondozása, monitoring.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a Nagy Gáspár Városi Könyvtár
igazgatói álláshelyének betöltésére
A pályázatot meghirdetõ szerv: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fõ u. 179.
Meghirdetett munkahely és beosztás: Nagy Gáspár Városi Könyvtár budakeszi, igazgatói álláshely, 2092 Budakeszi, Fõ u. 108.
A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2009. június 1., megszûnésének idõpontja: 2014. május 31.
A megbízás feltételei:
– büntetlen elõélet,
– állampolgárság a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja
alapján,
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– szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga és legalább 5 év szakmai gyakorlat, vagy
fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési végzettség és legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõny:
– vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
Illetmény a Kjt. alapján: alapbér + vezetõi pótlék.
A pályázat benyújtásának formája: A4-es méretû összefûzött gépelt oldalak mûanyag borítással ellátva 2 példányban.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ) internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2092 Budakeszi,
Fõ u. 179.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül.
Tartalmi követelmények:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programja,
– szakmai végzettséget igazoló oklevélmásolatok,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

Budapest Fõváros Önkormányzatának
fõpolgármestere
(1052 Budapest, Városház utca 9–11.)
pályázatot hirdet
a Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona
(9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.)
határozatlan idõre szóló gazdasági vezetõi beosztás
ellátására
Az állás betölthetõ: a 2008. évi CV. tv. 8. § (7) bekezdése alapján, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.
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mérlegképes könyvelõi szakképesítés alapján érvényes regisztráció,
– büntetlen elõélet,
– a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ pénzügyi
munkakörben történõ határozatlan idõre szóló közalkalmazotti kinevezés elfogadása 4 hónap próbaidõvel,
– megbízást megelõzõ vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– képesítési okiratának másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázati anyagát az Eseti Bizottság megismerje, és
abba betekintsen.
Elõnyben részesül az elbírálásnál az a pályázó, aki államháztartási szakirányú felsõfokú végzettséggel, szakosított szociális intézményben gazdasági vezetõi gyakorlattal, illetve költségvetési intézményben legalább 5 év vezetõi gyakorlattal rendelkezik.
A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, élelmezési, karbantartó-energetikai tevékenységének szervezése,
irányítása, ellenõrzése. A gazdálkodási tevékenységhez
kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése,
évközi adatszolgáltatások, az intézmény tevékenységével
összefüggõ közbeszerzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok szervezése, irányítása. Az intézményi
gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes
feladatellátás megvalósításának folyamatos monitorozása.
Külsõ szervezetek számára készített adatszolgáltatások
szervezése, ellenõrzése, bevallások, statisztikai jelentések
készíttetése. Pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal. Ellenõrzésekben való aktív részvétel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 30.

Pályázati feltételek:
– a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18/B. § (1) bekezdése alapján elõírt pénzügyi, gazdasági szakirányú felsõfokú végzettség és államháztartási területen szerzett

A pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban
„Vezetõi pályázat, Zsira” megjelöléssel kell benyújtani a
Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján nyitva-
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tartási idõben, (1052 Budapest, Bárczy u. 1–3.) vagy postai úton az említett címre kell megküldeni, úgy hogy az a
pályázati határidõ lejártáig megérkezzen. A pályázatokat
az eseti bizottság bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követõ 21 napon belül.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. június 2-ától tölthetõ be.
A pályázat elbírálásának határideje. 2009. május 22.
A pályázattal kapcsolatban információt az intézményben Hollósi Péter intézményvezetõ ad a 06 (99)
543-209-es telefonszámon.

A Felsõ-Kiskunsági és Duna-melléki Többcélú
Kistérségi Társulás
Kistérségi Egyesített Szociális Intézménye
pályázatot hirdet
gazdasági vezetõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 6090 Kunszentmiklós, Felsõszenttamás 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 116 fõt foglalkoztató szociális ellátás gazdasági irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség + regisztrált mérlegképes könyvelõi végzettség, vagy felsõfokú végzettség +
regisztrált mérlegképes könyvelõi végzettség,
– alapszintû MS Office (irodai alkalmazások),
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– 2 éves szakmai tapasztalat,
– mérlegképes könyvelõ államháztartási szakon.
Elvárt kompetenciák:
– elemzési készség, pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, együttmûködési képesség, szervezõkészség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai
életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
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A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. április 8-tól tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Véghné Almásy Rozália nyújt a (76) 550-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény címére történõ megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Felsõszenttamás 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Gazdasági vezetõ”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az igazgató által kijelölt ad hoc bizottság elbírálása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 3.

Füzesabony Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
gazdálkodási irodavezetõ munkakör betöltésére
A munkakör a köztisztviselõk jogállásról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján tölthetõ be.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Heves megye – 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatok:
– koordinálja a gazdálkodási iroda feladatait,
– elõkészíti az önkormányzat képviselõ-testülete elé
terjesztendõ pénzügyi tárgyú rendelet-, illetve határozattervezeteket,
– részt vesz a testületi üléseken,
– gondoskodik a gazdálkodási iroda szabályzatainak
elkészítésérõl, azok naprakészen tartásáról,
– kapcsolatot tart a pénzintézetekkel, az Államkincstárral, illetve egyéb felügyeleti szervekkel.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
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– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felsõfokú pénzügyi vagy számviteli szakügyintézõi
szakképzettség,
– önkormányzatnál szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a
Hivatalos Értesítõben való megjelenését követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ 15. nap.
Az állás betölthetõ 2009. május 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, cím: 3390
Füzesabony, Rákóczi út 48.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Kovács Csaba jegyzõ nyújt személyesen vagy a (36)
542-500-as telefonszámon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
sajtóreferens álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– angol- és/vagy német- és/vagy francianyelv-ismeret,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati eljárásban részt
vevõknek a pályázatokba történõ betekintési jogát illetõen.
Az ellátandó munkakör:
– Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi, regionális és országos médiumokkal történõ folyamatos kapcsolattartás.
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– A protokolláris események, rendezvények elõzetes
híradása, a rendezvényt szervezõ teamben való aktív részvétel.
– Az önkormányzat és a város PR-tevékenységének kialakítása, szervezése, irányítása.
– Sajtótájékoztatók, sajtófogadások, megbeszélések
szervezése, aktuális és rendkívüli híranyagok továbbítása,
hirdetések, közlemények megjelentetése.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (Ktv.) és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat elbírálási rendje: a Ktv. 10. § (12)–(13) bekezdésének megfelelõen.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a
Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 20. nap.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
személyi titkár álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– jogi és/vagy közgazdász diploma,
– egy idegen nyelv tárgyalóképes ismerete,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati eljárásban részt
vevõknek a pályázatokba történõ betekintési jogát illetõen.
Az ellátandó munkakör:
– A polgármester munkájának közvetlen segítése, titkársági feladatok ellátása.
– Városi szintû programok szervezése, lebonyolítása a
kabinetiroda vezetõjének felügyelete, irányítása mellett.
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– Nyilvántartások, levelezések számítógépes feldolgozása, koordinálása.
– A polgármester programjainak szervezése, nyilvántartása, koordinálása, folyamatos egyeztetése a polgármesteri hivatal irodáival.
– A polgármesteri hivatal irodáival való folyamatos
kapcsolattartás, munkaértekezletek, megbeszélések megszervezése.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (Ktv.) és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat elbírálási rendje: a Ktv. 10. § (12)–(13) bekezdésének megfelelõen.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a
Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 20. nap.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Jászladány Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
Az álláshely betölthetõ a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján.
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 éves jegyzõi vezetõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos szakmai programot.
Ellátandó feladat: Jászladány nagyközség jegyzõi feladatainak ellátása.
A munkavégzés helye: Jászladány nagyközség közigazgatási területe.
A pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb tudnivalók:
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a köztisztviselõk közszolgálati jogviszonyáról szóló önkormányzati
rendelet szerint.
Költségtérítés az alapilletmény 10%-a, vagy tételes elszámolás mellett.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent jászladányi állandó lakóhely létesítése.
Szolgálati lakás megoldható.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 22. 12 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 30.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal,
2009. május 1-jétõl.
A pályázatot Dankó István polgármesterhez kell benyújtani. Cím: 5055 Jászladány, Hõsök tere 6. Tel.: (57)
453-692.

Jászladány Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– közgazdasági, pénzügyi-számviteli felsõfokú iskolai
végzettség, vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
– vezetõi gyakorlat legalább 1–3 év,
– államháztartási területen szerzett legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
– alapszintû ECDL,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jászladányi lakhely,
– Jászladány fejlõdéséért való elkötelezettség,
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– önálló és határozott munkavégzés,
– SALDO Creator-program felhasználói ismerete
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Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló – módosított – 1992.
évi XXIII. törvény alapján kerül megállapításra.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
– 1/7. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok II. besorolási osztályban.
– 1/10. Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok II.
besorolási osztályban.
– 1/18. Szociális igazgatási feladatok II. besorolási
osztályban.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok. Mûködési engedélyek kiadása. Kereskedelemmel és vendéglátással kapcsolatos feladatok. Állat-egészségügyi feladatok. Birtokvédelmi ügyek intézése. Köztisztasági ügyek.
Állattartási ügyek. Közterület-használati engedélyek és
behajtási engedélyek kiadása.

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költségvetési rendelettervezetének, zárszámadási rendelettervezetének, és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elkészítése, a költségvetés végrehajtásával
összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátása, pénzügyi részének elõkészítése, ÖNHIKI-pályázat elkészítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1/7.,
1/10. és 1/18. végzettség II. besorolási osztályban,
– számítógépes ismeretek.

A benyújtott pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot
(eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– a pénzügyi osztály irányítása.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ soros képviselõ-testületi ülésen.
Az állás azonnal betölthetõ. A kinevezés – 6 hónap próbaidõvel – teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani az alábbi címre: Dankó István polgármester, 5055
Jászladány, Hõsök tere 6. Telefon: (57) 453-692.

Kistarcsa város jegyzõje
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Próbaidõ: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelentést követõ 15. nap.
Az elbírálás határideje: a beadási határidõt 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: „Igazgatási ügyintézõ pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28) 507-149-es telefonszámon kapható.
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Tápióbicske Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján kerülnek
megállapításra.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a szakvizsga és a kétéves közigazgatási gyakorlat alól felmentést
adhat.
A pályázat benyújtásának helye: Blahúz László polgármester részére, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
Érdeklõdni a község polgármesterénél a (29) 421-001-es
telefonszámon lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételt követõ 30. nap.
A pályázatot a képviselõ-testület a benyújtási határidõt
követõ elsõ testületi ülésen tárgyalja.
A kinevezés 2009. július 1-jétõl határozatlan idõre szól,
6 hónap próbaidõvel.
A pályázathoz csatolandó iratok, melyek megléte feltétele a pályázat elbírálásának:
– személyes adatokat, életutat és szakmai gyakorlatát
bemutató önéletrajz,
– végzettséget igazoló oklevél, diploma, illetve a közigazgatási és/vagy jogi szakvizsgára vonatkozó dokumentumok másolata,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai tapasztalatok, elképzelések ismertetése,
– 1 hónapnál (30 nap) nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A képviselõ-testület a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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Tápióbicske község jegyzõje
pályázatot hirdet
Tápióbicske Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában
pénzügyi elõadó munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben.
Munkavégzés helye: Tápióbicske Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2764 Tápióbicske,
Rákóczi út 93.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátása és az
IMI számítógépes program használata,
– házipénztár napi ellenõrzése,
– jelentések elkészítése a hatóságok felé,
– leltárok ellenõrzése,
– közszolgálati alapnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása,
– költségvetési intézmények munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább középiskolai végzettség (érettségi vizsga),
– közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– felhasználói szintû számítógép-kezelési ismeretek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelések rövid leírását.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételt követõ 30. nap.
A munkakör 2009. június 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Nagy
Lászlóné jegyzõnél a (29) 421-590-es telefonszámon.
A pályázat címzése: Polgármesteri Hivatal, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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VI. Alapító okiratok
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány alapító okirata*
A Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
alapító okirata
(Egységes szerkezetben)

– a magyarországi kisebbségek nemzeti és etnikai önazonosságának megõrzését;
– a hazai kisebbségek hagyományainak, nyelvének ápolását, fejlesztését, átörökítését, tárgyi és szellemi kultúrájuk megmaradását.

III. A Közalapítvány céljai

3. Céljai megvalósítása érdekében a Közalapítvány a
Khtv. 26. § c) pont 13. alpontja szerinti, a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos közhasznú
tevékenységként
– folyamatos és egyedi pályázatok útján támogatást
nyújt a kisebbségi önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek, közösségeknek, illetve személyeknek a jelzett
törekvések megvalósítását szolgáló munkájához, kezdeményezéseihez; a tudományos kutatások szervezéséhez,
finanszírozásához, a feltárt eredmények megjelentetéséhez; a kisebbségi közmûvelõdés sokirányú tevékenységéhez, ösztönzéséhez, fejlesztéséhez;
– ösztöndíjakat adományoz és támogatást nyújt ösztöndíjak alapításához;
– segíti az érdekvédelmi tevékenységet;
– támogatja intézmények alapítását;
– támogatást nyújt anyanyelvi oktatáshoz kapcsolódó
tevékenységhez (a roma kisebbség vonatkozásában a magyar is anyanyelvnek számít);
– segíti a kisebbségi értelmiség itthon és külföldön történõ képzését és továbbképzését;
– a lehetõségekhez képest biztosítja a hazai kisebbségi
sajtó mûködésének feltételeit;
– támogatja a kisebbségi irodalmi, mûvészeti alkotások
megjelenését, terjesztését;
– támogatja a hazai kisebbségek és anyanemzeteik közötti kapcsolatok ápolását, fenntartását;
– támogatja a kisebbségi témával foglalkozó hazai, valamint nemzetközi rendezvények szervezését;
– ösztönzi a kisebbségek vallási kultúrájának mûvelését, az anyanyelvi hitgyakorlást (a roma kisebbség vonatkozásában a magyar is anyanyelvnek számít);
– támogatja a kisebbségi film- és színházmûvészetet.

1. A Közalapítvány a Magyar Köztársaság – Nek.
tv.-ben foglalt – kisebbségpolitikai törekvései megvalósításának, az ezekbõl adódó állami közfeladatok ellátásának
támogatására jött létre.

4. A Közalapítvány kiemelkedõen közhasznú szervezet.
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan
közfeladatot lát el, amelyrõl a Nek. tv. 55/A. § (1) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság Kormányának kell
gondoskodnia.

2. A Közalapítvány célja, hogy ösztönözze, segítse,
sokoldalúan támogassa különösen
– a hazai nemzeti, etnikai közösségi lét fennmaradását;

IV. Csatlakozás a Közalapítványhoz

A Magyar Köztársaság Kormánya 2187/1995. (VII. 4.)
Korm. határozatával, a Magyar Köztársaság Alkotmányának 68. § (2) bekezdése, valamint az 1995. évi VI. törvénnyel módosított, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:
Nek. tv.) 55. § (3)–(4) bekezdésének megfelelõen, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. § (1)–(10) bekezdéseiben foglaltak szerint, figyelemmel a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) rendelkezéseire az alábbi állami közfeladat ellátása céljából
közalapítványt
hoz létre.
Az alapító kinyilvánítja azon szándékát, hogy folyamatosan biztosítani kívánja a hazai kisebbségek önazonosságának megõrzését, sajátos társadalmi érdekeik érvényesítését, anyanyelvi kultúrájuk fejlesztését szolgáló tevékenység támogatását.
I. A Közalapítvány neve
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).
II. A Közalapítvány székhelye
1051 Budapest, Október 6. u. 17.

* A Fõvárosi Bíróság 13.Pk.62.357/1990/67. számú végzésével elrendelte a Közalapítvány bejegyzését.

1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz felajánlásokkal bármely belföldi, illetve külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csat-
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lakozhat, ha a Közalapítvány céljait, mûködési szabályait
elfogadja.
2. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

V. A Közalapítvány kezelõ szerve, illetve képviselete
1. A Közalapítvány kezelõje, ügyintézõ, ügydöntõ és
képviselõ szerve a 21 tagból álló kuratórium. A kuratóriumot – a Nek. tv. 55/A. §-a (3) bekezdésében említett szervek, szervezetek által választott, jelölt tagokkal – 2009.
május 31-ig terjedõ idõtartamra az alapító bízza meg:
A kuratórium elnöke:
Németh Erika.
A kuratórium tagjai:
a Bolgár Országos Önkormányzat jelölése alapján:
Tanev Dimiter,
az Országos Cigány Önkormányzat jelölése alapján:
Sárközi Károly,
az Országos Görög Kisebbségi Önkormányzat jelölése
alapján:
Kanaki Elena,
az Országos Horvát Önkormányzat jelölése alapján:
Hepp Mihály,
az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat jelölése alapján:
Bros Stanislaw Wojciechné,
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata jelölése alapján:
Manz József,
az Országos Örmény Önkormányzat jelölése alapján:
Szárkiszján Ádám,
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
jelölése alapján:
Finna Sándor,
az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat jelölése alapján:
Manajló András,
a Szerb Országos Önkormányzat jelölése alapján:
Vészits Péterné,
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a Magyar Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civilés Vallásügyi Bizottsága jelölése alapján:
Balla Ágnes, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség,
Teleki László, Magyar Szocialista Párt,
az alapító jelölése alapján:
dr. Hajdú Zsuzsanna,
Kovács Árpádné,
Simon Istvánné,
Pecze Zoltán.
2. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) az V/1. pontban meghatározott idõtartam lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag lemondásával,
d) a kuratórium kijelölésének az alapító által – a Ptk.
74/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint – történõ
visszavonásával,
e) a választási, illetve kijelölési joggal rendelkezõ szervezetek részérõl a megbízás, illetve a kijelölés visszavonásával, tekintettel a Nek. tv. 55/A. §-a (7) bekezdésében
foglaltakra,
f) a kuratórium elnöke esetében a Kormány által történõ
kijelölés visszavonásával, tekintettel a Nek. tv. 55/A. §-a
(4) bekezdésében foglaltakra,
g) a Közalapítvány megszûnésével,
h) a tag megbízatásának az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Nyiltv.) 9. § (2) bekezdése alapján – a
10. §-ban foglaltakat követõen – történõ megszûnésével.
3. A Közalapítvány általános és önálló képviseletére a
kuratórium elnöke jogosult. A kuratórium – a képviselet
módjának és terjedelmének egyidejû, írásban történõ meghatározásával – jogosult a Közalapítvány alkalmazottját
felhatalmazni a Közalapítvány eseti képviseletére. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot a kuratórium elnöke és a Közalapítvány kuratóriuma által a Közalapítvány képviseletére felhatalmazott alkalmazott, illetõleg két képviseleti joggal felruházott személy együttesen
gyakorolja.
4. A kuratórium tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak,
azonban – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) által meghatározott módon és mértékben – költségtérítésben részesülnek.

az Országos Szlovák Önkormányzat jelölése alapján:
Klauszné Fuzik Ildikó,

VI. A Közalapítvány vagyona, forrásai

az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat jelölése alapján:
Krányecz Ferenc,

1. A Közalapítvány induló vagyona: a Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány, mint jogelõd által felajánlott vagyon, továbbá a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésérõl szóló 1994. évi CIV. törvény 42. §-a (4) bekezdése szerint az 1. számú melléklet
VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím, 2. alcím, 1. elõirányzat-csoportban elõirányzott 470 M Ft összegnek, a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi

az Országos Ukrán Önkormányzat jelölése alapján:
Hartyányi Jaroszlava,
a Magyar Tudományos Akadémia jelölése alapján:
Szász Zoltán,
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LXXVII. törvény módosításáról szóló 1995. évi VI. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
felhasznált, illetõleg a Kormány 2187/1995. (VII. 4.)
Korm. határozatának 4. pontja alapján átcsoportosított
összeggel csökkentett összege.
2. A Közalapítvány anyagi forrásai:
a) a mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított pénzügyi támogatás;
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) a Közalapítvány eszközeinek befektetésébõl származó bevétel, a közalapítványi vagyon hozama, vállalkozási
tevékenységbõl eredõ bevétel;
d) a csatlakozás során a Közalapítvány közhasznú céljára vagy mûködési költségei fedezésére tett felajánlások;
e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
3. A Közalapítvány mûködési költségeire a kuratórium
által évente meghatározott összeg, de legfeljebb a Közalapítvány mindenkori éves költségvetési támogatásának
8%-a fordítható. A mûködési költség tárgyévben fel nem
használt összege a következõ évre átvihetõ, ezen összeg
felhasználásáról a kuratórium dönt. A kuratórium döntése
alapján az adott évben felhasználható mûködési költségkeret ezzel az összeggel növelhetõ.
4. A vagyonfelhasználás módja:
A Közalapítvány a céljával és közhasznú tevékenységével összefüggésben vagyonát pályázati támogatás nyújtása
és a céljai megvalósítását szolgáló feladatok közvetlen ellátása útján, valamint az alapító okiratban foglalt feltételek
szerint a Közalapítvány céljainak megvalósítására használja fel.

VII. A Közalapítvány szervezete és mûködése
1. A kuratórium mûködése
a) A kuratórium mûködésének, szervezeti és hatásköri
viszonyainak, képviseletének, valamint gazdálkodási
rendjének részletes szabályait az SZMSZ, illetve a Közalapítvány Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzata határozza meg.
b) A Közalapítvány mûködése, a kuratórium ülései,
döntései a Khtv., valamint a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény), továbbá a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és az alapító okirat
rendelkezéseinek alkalmazásával nyilvánosak. Ennek érdekében a kuratóriumnak gondoskodnia kell olyan nyilvántartás rendszeresítésérõl, amelybõl döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye), megállapítható, illetõleg a Közalapítvány által nyújtott támogatásoknak a jogszabályi elõírások szerinti átláthatósága biztosít-
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ható. A kuratórium mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – az idõpont elõzetes egyeztetésével, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával – a Közalapítványi Irodán bárki betekinthet. Az iratokba való betekintés megtagadásáról a kuratórium képviselõje, vita esetén a kuratórium dönt.
c) A Közalapítvány a döntéseit, valamint mûködésének,
szolgáltatásai igénybevételének módját, beszámolóit legalább egy postai terjesztésû országos napilapban közleményként, illetõleg teljes terjedelemben a Közalapítvány
internetes honlapján és székhelyén kifüggesztve közzéteszi. A kuratórium határozatainak az érintettekkel való közlésérõl a Közalapítványi Iroda gondoskodik, a határozat
elfogadásától számított 15 napon belül. Gondoskodik továbbá – a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos jogszabályi elõírások végrehajtása során – a pályázati eljárások adatainak közzétételérõl.
d) A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább négyszer tartja. A kuratórium ülését legalább
10 nappal az ülést megelõzõen, írásbeli meghívóval, az
ülés helyének, idejének, a tervezett napirend és az egyes
napirendi pontok tárgyalásához meghívott személyek
megjelölésével, valamint az azokhoz kapcsolódó írásos
dokumentáció megküldésével, az elnök hívja össze.
e) A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium tagjain kívül a kuratórium ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelõbizottság tagjai, az
alapító képviselõje, a Közalapítványi Iroda Igazgatója
(a továbbiakban: Igazgató), a kuratórium tagjának akadályoztatása esetén meghívottként tanácskozási joggal a delegáló szervezetek által megválasztott, illetõleg kijelölt
egy-egy személy, továbbá közremûködõként a Közalapítványi Iroda Igazgatója által kijelölt munkatársak és az
adott napirendi pont tárgyalásához meghívott személyek.
Zárt ülést kell elrendelni, ha az ülésen más személyek részvétele az adatvédelmi törvény rendelkezéseibe ütközne.
A zárt ülés elrendelésérõl a kuratórium nyílt szavazással,
egyszerû szótöbbséggel dönt.
f) A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. A VII.1. i) pont alapján kizárt kuratóriumi tagot a határozatképesség szempontjából
jelenlevõnek kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén a
kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel
ismét össze kell hívni.
g) A kuratórium ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az
elnök egyszeri vagy tartós akadályoztatása esetén a jelenlévõ kuratóriumi tagok maguk közül, egyszerû szótöbbséggel levezetõ elnököt választanak. Össze kell hívni a kuratóriumot, ha a tagoknak legalább egyharmad része ezt
indítványozza az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül, továbbá a felügyelõbizottság indítványára annak megtételétõl számított 30 napon belül. E határidõ
eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a
felügyelõbizottság jogosult. A kuratórium üléseirõl részletes jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a kuratórium határozatait.
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h) A kuratórium határozatait általában nyílt szavazással,
az ülésen jelenlévõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlõség esetén a szavazást meg kell ismételni.
A kuratórium tagjainak több mint felének támogató szavazata szükséges a VII.1. l) pont szerinti döntésekhez, valamint azokban az esetekben, amikor a III.3. pontban felsorolt
valamelyik cél megvalósítása érdekében a kuratórium a
Közalapítványnak a mûködési költségekkel csökkentett
tárgyévi költségvetési támogatásának éves szinten 25%-át
meghaladó mértékû támogatásról dönt. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani, a titkos szavazás egyéb okból történõ elrendelésérõl a kuratórium nyílt szavazással,
egyszerû szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlõség esetén a
titkos szavazásra feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni.
i) A Khtv. 8. §-ában foglaltaknak megfelelõen a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek
a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás. A megkötendõ jogügyletben érdekeltnek kell tekinteni és ezért a pályázati támogatásról szóló döntéshozatalból ki kell zárni azt, aki
– a pályázó szervezet vezetõ tisztségviselõje;
– a pályázó szervezet képviselõje;
– a pályázó szervezet alkalmazottja;
– a pályázó intézménnyel irányítási, elszámolási jogviszonyban áll.
j) A Khtv. 9. §-ában foglaltaknak megfelelõen a kuratórium elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére alkalmazni kell a következõ rendelkezéseket. A közhasznú
szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezetnek a Khtv. szerinti vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A tájékoztatás elmulasztása
– az eset összes körülményeit figyelembe véve – a kuratórium tagjának az alapító által történõ visszahívását eredményezheti.
k) Államháztartáson kívüli szervezetnek (személynek)
nyújtott támogatás esetén a kuratórium a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény rendelkezései szerint jár el.
l) A kuratórium az általa nyújtott támogatások jogszerû
felhasználásának folyamatos segítésére, figyelemmel kísérésére, értékelésére és ellenõrzésére tanácsadó-értékelõ
rendszert hoz létre (a továbbiakban: tanácsadó-értékelõ
rendszer).
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m) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az SZMSZ-nek, valamint a Közalapítvány Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatának elfogadása, módosítása, ügyrendjének meghatározása;
– a Közalapítványi Iroda igazgatói állásának betöltésére pályázat kiírása;
– a gazdálkodási elvek meghatározása;
– a kuratórium munkatervének, éves gazdálkodási tervének, a Közalapítvány költségvetésének, beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadása;
– támogatások odaítélési rendjének kialakítása;
– csatlakozási kérelem elbírálása, döntés a felajánlások
elfogadásáról;
– a Közalapítvány tevékenységét segítõ testületek
(szakértõi bizottságok) létrehozása, illetve megszüntetése,
feladataik meghatározása;
– a könyvvizsgáló megbízása;
– a tanácsadó-értékelõ rendszer létrehozása és az elõzõ
évi mûködésérõl szóló beszámoló megvitatása és elfogadása;
– a Közalapítvány vállalkozási tevékenységével kapcsolatos döntések;
– döntés a Közalapítvány alkalmazottjának képviseleti
joggal való felruházásáról, valamint a képviseleti jog terjedelmének és módjának meghatározásáról.
n) A kuratórium tagjai a Nyiltv. 3. §-a értelmében vagyonnyilatkozatot tesznek.
o) A kuratórium elnöke:
– gyakorolja a Közalapítványi Iroda Igazgatója feletti
munkáltatói jogokat;
– gyakorolja a Közalapítványi Iroda egyéb munkavállalói tekintetében a munkavégzésre irányuló jogviszony
létesítésével és megszüntetésével összefüggõ munkáltatói
jogokat, ide értve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését és megszüntetését is.
2. A Közalapítványi Iroda
a) A Közalapítványi Iroda (a továbbiakban: Iroda) a
Közalapítvány folyamatos mûködését, a kuratórium döntéseit elõkészítõ, végrehajtó, adminisztratív, pénzügyi,
gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egysége.
A Közalapítványi Iroda nem önálló jogi személy.
b)Az Irodát az Igazgató vezeti, aki a kuratóriumi ülések
tanácskozási jogú, állandó résztvevõje.
c) Az Igazgató hatáskörébe tartozik:
– a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése és
megszüntetése kivételével a munkáltatói jogok gyakorlása
az Iroda alkalmazottai felett;
– a kuratóriumi döntések elõkészítése, végrehajtásuk
megszervezése;
– a Közalapítvány gazdálkodásának felelõs irányítása;
– a tanácsadó-értékelõ rendszer munkájának megszervezése, irányítása, tevékenységérõl készített beszámoló
elõkészítése;
– gondoskodás a Közalapítvány nyilvántartásainak folyamatos vezetésérõl.
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3. Felügyelõbizottság
a) A Közalapítvány mûködését és gazdálkodását az
5 tagból álló felügyelõbizottság (a továbbiakban: Bizottság) ellenõrzi.
b) A Bizottság elnöke az alapító által kijelölt személy.
A Bizottság tagjai:
– az Országgyûlés hazai nemzeti etnikai kisebbségi
ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága által kijelölt egy
kormánypárti és egy ellenzéki frakciót képviselõ személy,
– az Alapító által kijelölt két személy.
c) A bizottsági tagság megszûnik:
– lemondással;
– a kijelölési joggal rendelkezõ szervezetek részérõl a
tag kijelölésének visszavonásával, tekintettel a Nek. tv.
55/A. §-a (7) bekezdésében foglaltakra;
– a Közalapítvány megszûnésével;
– a Nyiltv. 3. §-a (3) bekezdésének eb) és ed) pontja
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén, a 9. § (2) bekezdése értelmében, a törvény erejénél fogva;
– elhalálozással.
d) A Bizottság tagjainak névsora a következõ:
A felügyelõbizottság elnöke:
Stipkovics Pál.
A felügyelõbizottság tagjai:
Godó Lajos, Magyar Szocialista Párt,
Schmidt Ferenc, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség,
Popovics György,
Lilliné Fecz Ildikó.
e) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Munkáját
ellenõrzési munkaterv alapján végzi. A Közalapítvány
mûködésérõl készült éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a Közalapítvány mûködését és
gazdálkodását. Tapasztalatairól évente beszámol az alapítónak és tájékoztatja a kuratóriumot.
f) Ellenõrzési tevékenysége során a Közalapítvány vezetõ tisztségviselõitõl jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
g) A Bizottság célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja, vagy
ha erre az alapító képviselõje vagy a kuratórium felkéri.
A célvizsgálat lefolytatásába szakértõk is bevonhatók.
A Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha
– arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;
– vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény
merül fel.
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Ha a kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az alapító képviselõjét és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
h) A Bizottság tagjai tiszteletdíjra nem, csak költségtérítésre jogosultak, amelynek mértékét és módját a kuratórium állapítja meg.
i) A Khtv. 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen nem lehet a Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy,
aki a kuratórium elnöke vagy tagja; a Közalapítvánnyal a
megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; továbbá, aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából
részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve az elõbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. A Bizottság
elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére a VII.1.
i)–j) pontok szerinti rendelkezéseket is megfelelõen alkalmazni kell.
j) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, határozatait szótöbbséggel hozza. A
Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja
jelen van.
4. Könyvvizsgáló
a) A Közalapítvány az éves beszámolóját évente könyvvizsgálóval köteles auditáltatni.
b) A Khtv. 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
könyvvizsgáló nem lehet az, aki a kuratórium elnöke vagy
tagja; a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; továbbá, aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve az elõbbiekben meghatározott személyek
hozzátartozója.

VIII. A Közalapítvány gazdálkodása
1. A vagyon felhasználásáról a kuratórium – az alapító
okiratnak, valamint az általa elfogadott Vagyonkezelési és
Befektetési Szabályzatnak megfelelõen – dönt.
2. A Közalapítvány kuratóriuma minden év március
1-jéig költségvetést fogad el. Ennek során a Közalapítvány
vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében dönt a
Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról. A tanácsadó-értékelõ rendszer mûködtetését
a Közalapítvány az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségére meghatározott összegbõl fedezi.
3. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott
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tevékenységre fordítja. A Közalapítvány hitelt nem vehet
fel, és nem nyújthat, az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem
használhatja fel, váltót, más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki. A Közalapítvány vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A vállalkozási tevékenység megkezdéséhez, illetõleg folytatásához
szükséges vagyon rendelkezésre bocsátásáról a Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelõen a kuratórium dönt.
4. 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.
5. A Közalapítvány a támogatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhetõ pályázati rendszer keretei között
nyújtja. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 1 millió Ft (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az
alapító okiratban foglalt célokra, az államháztartáson kívüli szervezetek (személyek) esetében a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény által meghatározott módon. A pályázati
felhívásokkal kapcsolatos további rendelkezéseket az
SZMSZ tartalmazza.
6. A támogatások odaítélésekor meg kell határozni a
kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, a közalapítványi támogatás felhasználásának rendjét, ki kell kötni a
Közalapítvány ellenõrzési jogát. A támogatások odaítélésével, elszámolásával és a felhasználásuk ellenõrzésével
kapcsolatos további rendelkezéseket az SZMSZ tartalmazza.
7. A naptári évrõl éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül, amelyet a könyvvizsgáló jelentése és a felügyelõbizottság véleménye alapján a kuratórium fogad el.
8. A Közalapítvány feletti adóellenõrzést a Közalapítvány székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségve-

3195

tési támogatás felhasználásának ellenõrzését az Állami
Számvevõszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú mûködés tekintetében – a reá irányadó szabályok
szerint az ügyészség látja el.

IX. Záró rendelkezések
1. A Közalapítvány tekintetében az alapító képviseletét
a kisebbségpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el és e minõségében gyakorolja – az alapító
okirat módosításának kivételével – az alapítót megilletõ
jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló
és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A kuratóriumot
és a felügyelõbizottságot a miniszter elõterjesztése alapján
a Kormány bízza meg.
2. A Közalapítvány határozatairól, gazdálkodását érintõ
döntéseirõl a kuratórium rendszeresen beszámol az alapító
képviselõjének. Éves tevékenységérõl készített beszámolóját a naptári évet követõ június 30-áig köteles az alapító
képviselõjének elõterjeszteni.
3. A kuratórium a Közalapítvány alapító okirat szerinti
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
országos napilap útján is nyilvánosságra hozza.
4. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
5. A Közalapítvány a Ptk.-ban, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényben, valamint a Khtv.-ben foglalt módokon, illetve feltételek mellett szûnhet meg.
6. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Nek. tv., a Khtv., valamint a közalapítványokra vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A Kormány felhatalmazása alapján:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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VII. Pályázati felhívások
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása
díj elnyerésére
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívásaa
a 2009. évi Élelmiszerbiztonságért Díj elnyerésére
1. A pályázat célja
A 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázat célja azon, a hazai élelmiszerláncban mûködõ vállalkozások, illetve az élelmiszerlánccal kapcsolatos szakterületeken mûködõ szervezetek elismerése és díjazása,
melyek tevékenységükkel lényegesen hozzájárultak a magyar élelmiszer-biztonság javításához.
2. Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be azok a vállalkozások/szervezetek, amelyek megfelelnek a következõ részletes pályázati feltételeknek:
– Lejárt és meg nem fizetett köztartozásuk nincs.
– Nem állnak sem csõd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
– Az elmúlt és az idei évben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszer-biztonsági hatósági eljárás során nem
szankcionálta.
3. A pályázat tartalmi követelményei
3.1. A pályázó neve és az „Élelmiszerbiztonságért Díj 2009” felirat.
3.2. A melléklet szerinti kitöltött Pályázati jelentkezési lap (a pályázatba befûzve).
3.3. Tartalomjegyzék
Maximum 1 oldal
3.4. Általános ismertetõ
Maximum 4 oldal, amely tömören bemutatja a pályázó
– történetét,
– szervezeti felépítését és üzleti környezetét,
– legfontosabb termékeit, szolgáltatásait, tevékenységét,
– beszállítóinak és vevõinek, tevékenysége felhasználóinak körét,
– fontosabb egyéb partnerkapcsolatait,
– technológiai és alapanyagbázisát,
– minden olyan fontos tényt, amely a pályázatban elõírtak értékelését elõsegítheti.
3.5. Önértékelés
Maximum 15 oldal
Az önértékelés a pályázó élelmiszer-biztonsági tevékenységének és ezen tevékenység eredményének részletes ismertetése különösen az alábbi szempontok alapján.
– Célkitûzések
– Stratégia
– Konkrét intézkedések
= Nyersanyag, technológia
= Humán erõforrás (képzés, oktatás stb.)
= Élelmiszer-biztonsági, minõségügyi rendszerek
= Jó higiéniai gyakorlat
– Partnerkapcsolatok
– Egyéb erõforrások (pénzügyi, anyagi, technikai, technológiai, információs források felhasználása).
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– Folyamatok (a szervezet folyamatai miként vannak összhangban célkitûzéseivel).
– Külsõ vevõi elégedettség (az eredmények alátámasztják, hogy a szervezet mûködése a vevõi igények lehetõ legjobb
kielégítését szolgálja).
– Dolgozói elégedettség (a dolgozók a szervezet stratégiájának, célkitûzéseinek teljesítésében motiváltak, elégedettek).
– A környezet elvárásai, szükségletei (a szervezet figyelemmel kíséri a helyi és a tágabb környezeti eseményeket és
együttmûködik a társadalmi szervezetekkel).
– Üzleti eredmények (a szervezet mûködésének, eredményének, teljesítményének kulcsfontosságú mutatói, jellemzõi).
A fenti területekre vonatkozóan törekedni kell az elmúlt idõszaki (legalább 3 év) trendek, valamint a kitûzött célok elérésének bemutatására is.
3.6. Mellékletek
Maximum: 10 oldal
A mellékletek tartalmazhatják például:
– a szervezeti felépítés részleteit,
– a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat (termék- és menedzsmentrendszer-tanúsítványok, egyéb igazolások,
oklevelek, termék- és más díjak másolatát),
– lényeges belsõ utasításokat, vagy azok részleteit,
– a meghatározó termékek, vagy termékcsaládok ismertetését,
– igazolás a pályázó székhelye (létesítménye) szerint területileg illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságtól, mely szerint az elmúlt és az idei évben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszer-biztonsági hatósági eljárás során nem szankcionálta.
4. A pályázat formai követelményei
–
–
–
–
–
–

Nyomtatott formátum
A4-es méretû papír
Legkisebb betûméret 10 pont
Grafikonok, ábrák olvasható feliratozása
Magyar nyelv
Folyamatos oldalszámozás

5. A pályázat benyújtása
A pályázatot legkésõbb
2009. május 15-én 10 óráig
beérkezõleg (személyesen vagy postán) 4 példányban a következõ címre kell benyújtani a következõ címre: Élelmiszerbiztonságért Díj Bizottság Titkársága, Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály Élelmiszerpiaci Osztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. III. em. 375. szoba.
6. A pályázatok elbírálásának rendje
6.1. A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatok az Élelmiszerbiztonságért Díj Bizottság – szükség esetén szakértõk – bevonásával bírálja el.
Fõ értékelési szempont:
A pályázó által ismertetett, illetve az esetleges helyszíni ellenõrzés során megismert tevékenysége mennyiben segíti a
magyar élelmiszerek biztonságának és ezen keresztül fogyasztói megbecsültségüknek, piaci sikerüknek javítását, és az
egészséges táplálkozást.
6.2. Végsõ értékelés és döntés a Díj odaítélésérõl
Az Élelmiszerbiztonságért Díj odaítélésérõl a Bizottság javaslata alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter dönt. A pályázatok értékelését és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bizalmasan
kezelik.
6.3. Díjátadás
Az Élelmiszerbiztonságért Díjat ünnepélyes keretek között, a minisztérium 2009. augusztus 20-i ünnepsége keretén
belül a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve személyes megbízottja adja át.
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Melléklet
Pályázati
JELENTKEZÉSI LAP
a 2009. évi Élelmiszerbiztonságért Díjra
Pályázó neve:
Pontos címe:
A pályázó felelõs vezetõjének neve:
Beosztása:

E-mail címe:

Telefon:

Fax:

A pályázatért felelõs neve:

Általános információk

Beosztása:

A pályázó fõ tevékenysége:

Munkahelyi címe:

A pályázó fõ tevékenységének helye, létesítményének címe:

Telefon:
Alkalmazottak összlétszáma:
Mobil:
A teljes szervezet pályázik: igen: [ ] nem: [ ]
Fax:
E-mail:

Ha csak a szervezet egy része pályázik, az hány %-a
az összes dolgozói létszámnak? ……… (%)

Nyilatkozat: (a pályázat befogadásához a nyilatkozat minden pontjának elfogadása szükséges!)
Tudomásul vesszük és elfogadjuk az Élelmiszerbiztonságért Díj pályázati útmutatójában részletezett pályázati feltételeket.
Kijelentjük, hogy szervezetünknek nincsen rendezetlen köztartozása, adó- és járulék tartozása.
Kijelentjük, hogy szervezetünk nem áll sem csõd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
Kijelentjük, hogy vállalkozásunkat az elmúlt és jelen évben a hatósági élelmiszer-ellenõrzés élelmiszer-biztonsági hibáért nem szankcionálta.
Biztosítjuk a helyszíni értékelés lebonyolításához szükséges feltételeket és a szemle értékelése során, együttmûködünk az értékelõkkel.
Esetleges díjnyertesként kötelességünknek tartjuk az önértékelés során szerzett tapasztalataink továbbadását.
A díj elnyerése esetén hozzájárulunk, hogy nyertes pályázatunk, a pályázat bizalmas részeinek kivételével, az
FVM-ben hozzáférhetõ legyen más szervezetek számára.

……………………, 2009. …………………………………

……………………………………
(cégszerû aláírás)
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A Vám- és Pénzügyõrség pályázati felhívása állami vagyon bérbeadására
A Vám- és Pénzügyõrség képviseletében a Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (1093 Budapest, Mátyás u. 16., postacíme: 1450 Budapest, Pf. 39, telefon: 323-3380, fax: 323-3400, e-mail:
vpszekk@mail.vpop.hu) kezelésében a Pasaréti Sporttelepen (1024 Budapest, Pasaréti út 124–126.) lévõ 4 db teniszpályát és a hozzá tartozó 1 db irodát 2010. április 20-ig, a pályázati dokumentációban részletezett feltételek szerint az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján
bérbe adja.
A dokumentáció megvásárolható a pályázati felhívás megjelenésének napjától számított 30. napig, minden munkanapon
9–12 óra között a fenti címen. Amennyiben a 30. nap nem munkanapra esik úgy az azt követõ elsõ munkanap 12 óráig lehetséges a pályázatot megvásárolni.
A pályázók a dokumentációt – igény esetén elõzetes betekintést követõen – 10 000 Ft + áfa összeg ellenében vehetik
át, mely összeg megfizetése készpénzfizetéssel vagy banki átutalással teljesíthetõ. Banki átutalás esetén az átutalási
megbízás másolati példányát a dokumentáció átvételekor be kell mutatni. A dokumentáció megvásárlása a pályázók számára kötelezõ, ennek hiányában érvényes pályázat nem adható be. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére
nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje, módja és helye:
A felhívás megjelenésétõl számított 30. napon 12 óráig, amennyiben ez nem munkanap az azt követõ elsõ munkanapon
12 óráig kell a pályázatot jól lezárt csomagolásban kötve vagy fûzve a pályázati dokumentációban meghatározott tartalommal postai úton vagy személyesen benyújtani a VPSZEKK fenti címére. A csomagolást az alábbi feliratokkal kell ellátni: „Pasaréti Sporttelep teniszpályáinak bérbeadása”, „Határidõ elõtt felbontani tilos”.

3200

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/11. szám

A Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Közhasznú Társaság pályázati felhívása
A Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Közhasznú Társaság
nyilvános pályázati felhívása
vagyontárgyak bérbeadására az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján
Kiíró megnevezése: Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Közhasznú Társaság (1014 Budapest, Színház u. 5–7.).
Kapcsolattartó: Késmárki Anikó szervezési és kommunikációs igazgató (telefon: 356-1773).
Hasznosítási jogcím: határozott idejû bérlet.
Bérbeadandó kincstári vagyontárgyak: a volt Honvédelmi Minisztérium pinceszintjén (Budapest I. ker., 6462. hrsz.
alatt) található kávézó funkciójára alkalmas 153 m2 alapterületû helyiség a hozzá tartozó szociális blokkal és WC-csoporttal.
A hasznosítás módja: a kialakítandó kávézó üzemeltetése. a bérlõ feladata: a szükséges saját berendezési tárgyak installálása, a mûködéshez szükséges engedélyek beszerzésével és a bérleményben lévõ WC-blokk nyilvános mûködtetése.
A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok és számítási módszerek:
A bérleti díj mértéke – 60-as súlyszámmal.
A hasznosítási program minõsége – 20-as súlyszámmal.
A tervezett megjelenés és kialakítás megítéléséhez szükséges dokumentáció minõsége – 20-as súlyszámmal.
A kiíró által felkért bírálóbizottság minden értékelési szempont esetében 1–10 pontszám között értékeli a benyújtott
pályázatok ajánlati elemeit.
Bérbeadásra vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módjára vonatkozó elõírások:
A bérleti idõszak legkorábban 2009. április 20-tól 3 évre vonatkozik.
A bérleti szerzõdés megkötésével egyidejûleg a bérlõ 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû kauciót köteles megfizetni a bérbeadónak.
A bérbeadó a bérleti díjat havonta elõre számlázza le a bérlõnek, amelyet a bérlõ 8 napon belül köteles a bérbeadónak
megfizetni.
A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje: a pályázatokat a Budapest I. kerület Színház u. 5–7.
(Karmelita kolostor) II. emelet 220. számú szobában kell leadni, a Budavári Kht. titkárságán.
A pályázatokat három példányban (egy eredeti és két másolati) példányban kell benyújtani. A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– A részletes hasznosítási programot
– A tervezett megjelenés és kialakítás megítéléséhez szükséges dokumentációt (rajzok, képek, leírás stb.).
– A megvalósítás ütemezését.
– A pályázó bemutatását (így különösen céginformációt, szakmai referenciákat).
– A felajánlott bérleti díjat vagy bérletidíj-konstrukciót (üzleti számításokkal alátámasztva, bemutatva az érvényesíteni kívánt fogyasztói árakat).
A pályázatok benyújtásának határideje: a jelen pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl számított
15. nap 10 óra. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor a pályázati határidõ az ezt követõ elsõ munkanapon 10 órakor jár le.
A pályázati ajánlatok elbírálási idõpontja és az ajánlattevõk értesítésének módja: Az ajánlatkérõ az ajánlatokat a benyújtási határidõtõl számított 10. napon 15 óráig bírálja el (ha ez az idõpont munkaszüneti napra esik, akkor az azt követõ
elsõ munkanap 15 óráig). Az ajánlattevõket a kiíró ajánlott levélben értesíti az eredményrõl.
A pályázati ajánlat érvényességének feltételei: a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kiírónál regisztráltassa magát és kiváltsa az ingyenes pályázati dokumentációt. A pályázó ajánlatában köteles a pályázati kiírás és dokumentáció feltételeinek megfelelni.
Budapest, 2009. március 18.
Szõke Balázs s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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VIII. Közlemények
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közleménye
a hallássérült, tanulásban akadályozott, látássérült tanulók számára adaptált szakképesítések
központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek. Jóváhagyási szám: FVM 25207/1/2009.
A központi programokat a földmûvelésügyi ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni.
Szakképesítés
OKJ azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész szakképesítés
adaptált központi szakmai program hallássérült tanulók számára

31 622 01 0100 21 01

Fûszernövény-termesztõ részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

31 622 01 0100 21 02

Gombatermesztõ részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

31 622 01 0100 21 03

Gyógynövénytermesztõ részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

31 622 01

Kertész szakképesítés
adaptált központi program hallássérült tanulók számára

31 622 01 0100 21 04

Kerti munkás részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

54 622 01 0100 21 01

Parkgondozó részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

33 541 04 0000 00 00

Pék szakképesítés
adaptált központi program hallássérült tanulók számára

33 541 04 0100 21 02

Sütõipari munkás részszakképesítés
adaptált központi program hallássérült tanulók számára

33 541 04 0100 21 02

Sütõipari munkás részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

33 215 02 0100 31 02

Virágkötõ részszakképesítés
adaptált központi program látássérült tanulók számára

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõk a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, valamint az
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet honlapján.
A központi programokat a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
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A Központi Statisztikai Hivatal közleménye
A különbözõ ellátások megállapításának alapjául több statisztikai adat szolgál, ezért a KSH 2008. évre vonatkozóan
az ehhez szükséges fõbb adatokat (kerekített formában) az alábbiakban teszi közzé:
Bruttó átlagkereset:
Nettó átlagkereset:
Bruttó kereseti index:
Nettó kereseti index:

198 900 Ft/fõ/hó
122 000 Ft/fõ/hó
107,5% (2007. év = 100)
106,8% (2007. év = 100)

Fogyasztói árindex*:
2008. december
2008. év

103,5% (2007. december = 100)
106,1% (2007. év = 100)

Központi Statisztikai Hivatal

* Az elõzõ év decemberéhez mérõ index az év során a tárgyhónappal (2008. december) bezárólag bekövetkezett árváltozások összességérõl ad számot. Az évhez (2008. január–december) viszonyított árindex pedig a teljes év átlagos fogyasztói árváltozását mutatja az elõzõ évhez (2007. január–december) viszonyítva.
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
a 2009. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin

253 Ft/l

Gázolaj

254 Ft/l

Keverék

277 Ft/l

LPG-autógáz

157 Ft/l

Ha a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének közleménye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ magánszemély nyilatkozatára
igényt tartó egyház részére történõ technikai szám kiadásáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal a Tv. 4/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére a következõ technikai számot adja,
amelyre elsõ alkalommal a 2010. évben lehet rendelkezni:
Sorszám

Kedvezményezett

Technikai szám

1.

Közösségi Misszió

1854

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke
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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

238796G
574736F
448560C
824586G
384644D
932986D
881396F
589408B
350232B
252576A
811347A
326483H
880529D
382604G
132518E
792068E
644613G
415384H
888561A
107025C
713085F
303363B
329422H
464852B
291018E
876282B
728406F
985738E
560491A
949557F
700316B
674031G
101906G

272193I
435322F
236851F
004896I
026120I
977138F
103319I
737761B
048918G
891423C
457636D
545863F
580679D
147981G
071888H
768221H
066342F
691441I
054574F
057748H
230708H
783291H
555565I
078392H
813092A
910952H
218735G
410013H
187772F
002616E
622074D
341356I
795924F

277476F
115750H
683546H
694189B
069119A
615829E
584879F
124705G
272668A
413540C
289390H
142913I
557910H
110721E
420584B
900854B
173826F
367957H
036341I
560951I
674079C
324597I
349798H
827684G
507883C
670083C
379668A
913801H
773939E
304323C
393313H
977689B
566689B

893806H
402866B
925822C
710502D
314221C
650511F
531183A
755604H
744199D
303904F
094608B
497680H
446378I
563469B
596243C
373637H
163242B
086807D
788972B
643956H
838741H
164193E
176287C
610149I
073019F
995513H
125654G
945967B
432425I
316122I
581348H
516782E
119030C

287002I
243346C
187033I
079094D
484139D
461537A
583618E
948065D
448774I
658714D
716805H
122578G
992969C
624171D
877940E
209404A
074711F
602546B
397951D
718540G
137057A
023365F
628118H
942786E
557512B
611831I
651810A
718627C
718456H
925314D
768517H
611983I
612026F

945220D
594458H
728337I
825962A
719304G
142523C
208008A
573190H
825930C
416315C
611982I
260831B
805388F
653908D
059794H
235550H
133445B
324922D
225123H
087905B
152174F
974564E
678755E
864006D
153866I
848346A
111336I
977723H
586595G
083398H
250155H
909281B
537975G
329051G

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága (1135 Budapest, Lehel u. 43–47.) hirdetményei
A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ
és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint
nyilvános sorsolást
tart a Búzakalász Mgtsz (2700 Cegléd, Jászberényi út 408.) használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ földrészletekre.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Búzakalász Mgtsz-t (2700 Cegléd, Jászberényi út 408.) érintõen, az
1993. évi II. törvény alapján meghatározott részaránytulajdon-értékkel rendelkezõ személyek.
A sorsolás helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1., Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, I. emelet, kis
tanácskozóterem.
A sorsolás ideje:
2009. április 21. 10 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Cegléd
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

036/33

szántó

0,1465

1,52

1,52

050/42

szántó

0,4322

7,52

7,52

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatósága figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a
sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ 15 napon belül lehet közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt megállapodásként az MgSzH
Földmûvelésügyi Igazgatóságához benyújtani.
A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviseltetheti magát.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, a sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen, törvénysértésre
hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.

Budapest, 2009. március 12.
Velkei József s. k.,
igazgató

3206

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/11. szám

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ
és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint
nyilvános sorsolást
tart a Börzsöny Mgtsz (2639 Bernecebaráti, Szokolyi út 5.) használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ földrészletekre.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Börzsöny Mgtsz-t (2639 Bernecebaráti, Szokolyi út 5.) érintõen, az
1993. évi II. törvény alapján meghatározott részaránytulajdon-értékkel rendelkezõ személyek.
A sorsolás helye: 2639 Bernecebaráti, Széchenyi út 25., a bernecebaráti iskola tornaterme.
A sorsolás ideje:
2009. április 23. 11 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Bernecebaráti
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

018/4

szántó

2,1242

73,92

21,59

018/5

szántó

0,0284

0,79

0,79

018/7

gyümölcsös

0,0198

0,48

0,48

018/8

gyümölcsös

0,0622

1,51

1,05

018/10

szántó

0,0676

1,88

0,89

018/11

gyümölcsös

0,0475

1,65

1,65

018/12

szántó

0,0863

2,40

2,40

018/14

szántó

0,0414

1,15

1,15

018/15

szántó

0,0611

1,70

1,70

029/1

gyümölcsös

4,5674

158,95

14,48

032/30

szántó

0,3365

11,71

9,69

056/4

szántó, gyümölcsös

103,5109

3010,60

5,15

063/20

szántó

1,5803

31,61

0,07

064

szántó

0,3974

7,95

7,95

066

szántó

0,1259

1,22

1,22

067/3

szántó

11,728

113,76

7,32

068

szántó

0,9535

9,25

9,25

070

szántó

0,0834

0,81

0,81

092

szántó

0,2169

1,37

1,37

093/5

szántó, erdõ

13,7993

402,27

9,32

094

szántó

0,1949

3,90

3,90

096

szántó

0,1029

2,06

2,06

0106/1

szántó

0,6352

22,10

22,10

0110

szántó

28,0136

560,27

0,98

0124/7

szántó, gyümölcsös

0,1951

6,79

4,99

0128/1

gyep (legelõ)

6,3722

22,30

13,59

0139/17

szõlõ

0,0903

2,98

2,83

0139/20

szõlõ

0,037

1,22

1,22

0139/22

szõlõ

0,0076

0,25

0,25

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Natura 2000 terület
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

0139/23

szõlõ

0,0464

1,53

1,53

0139/24

szõlõ

0,0363

1,20

1,20

0139/25

szõlõ

0,0378

1,25

1,25

0139/27

gyümölcsös

0,0165

0,23

0,23

0139/28

szõlõ

0,0428

1,41

1,41

0139/29

szõlõ

0,0288

0,95

0,95

0139/30

szõlõ

0,0277

0,91

0,91

0139/31

szõlõ

0,0331

1,09

1,09

0139/41

szõlõ

0,0975

3,22

3,22

0139/44

szõlõ

0,0816

2,69

2,69

0139/45

szõlõ

0,0504

1,66

1,66

0139/46

szõlõ

0,0522

1,72

1,72

0139/47

szõlõ

0,0356

1,17

1,17

0139/48

gyümölcsös

0,0352

0,49

0,49

0139/49

szõlõ

0,0352

1,16

1,16

0139/50

gyümölcsös

0,0352

0,49

0,49

0139/51

szõlõ

0,0709

2,34

2,34

0139/52

szõlõ

0,0709

2,34

2,34

0139/53

szõlõ

0,1151

3,80

2,90

0139/58

szõlõ

0,059

1,95

1,95

0139/59

szántó

0,2935

2,85

1,58

0139/61

szõlõ

0,0324

1,07

1,07

0139/62

szõlõ

0,0565

1,86

1,86

0139/63

gyümölcsös

0,0928

1,29

1,29

0139/64

gyümölcsös

0,096

1,33

1,33

0139/65

szõlõ

0,027

0,89

0,89

0139/66

gyümölcsös

0,0529

0,74

0,74

0139/67

szántó

0,0611

0,59

0,59

0139/68

szõlõ

0,0593

1,96

1,96

0139/69

szõlõ

0,0259

0,85

0,85

0139/70

szõlõ

0,0255

0,84

0,84

0139/71

szõlõ

0,0273

0,90

0,90

0139/77

szõlõ

0,0284

0,94

0,94

0139/86

gyep (legelõ)

0,0849

0,30

0,30

0139/87

szõlõ

0,1613

5,32

5,32

0139/90

szõlõ

0,1568

5,17

2,07

0141/39

gyümölcsös

1,0193

24,77

16,27

0141/63

gyümölcsös

1,4697

35,71

3,76

0145/1

szántó

0,7791

10,83

5,82

0149/31

gyümölcsös

0,0065

0,09

0,09

0179

szántó

2,2231

21,56

13,81

0183

erdõ

3,5154

9,14

6,25

0187

gyep (legelõ)
községi mintatér

0,8801

7,04

7,04

0195/35

szántó

0,1672

1,05

0,65

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0195/36

szántó

0,0331

0,21

0,21

0195/37

szántó

0,0964

0,61

0,61

0195/38

szántó

0,0964

0,61

0,61

0195/39

szántó

0,0593

0,37

0,37

0195/40

szántó

0,2525

1,59

1,59

0195/41

szántó

0,1298

0,82

0,82

0195/42

szántó

2,8644

18,05

0,08

0195/52

szántó

0,2014

1,27

1,27

0195/59

szántó

0,2888

1,82

1,82

0195/60

szántó

0,0723

0,46

0,46

0195/61

szántó

0,0719

0,45

0,45

0195/66

szántó

2,1154

13,33

0,20

0195/67

szántó

0,6146

3,87

0,20

0216/4

szántó

0,2336

3,25

0,57

0340

fásított terület

0,0583

0,15

0,15

Duna–Ipoly Nemzeti Park,
Natura 2000 terület

0360

erdõ

0,8726

1,48

1,48

Natura 2000 terület

2027

kert

0,1426

1,98

1,98

2029

kert

0,0502

0,70

0,70

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Kemence
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

921

kivett vízfolyás

0,1633

0,39

0,39

02/14

szántó

0,2927

8,14

3,23

02/18

szántó, gyep (legelõ)

2,6444

44,82

3,85

016

szántó

0,1784

4,96

4,96

017

szántó

14,1384

258,37

1,51

019

erdõ

2,3256

8,14

8,14

020

szántó

0,3949

7,90

7,90

021/2

szántó, kivett, erdõ

23,9473

244,59

34,52

028/1

szántó

25,7654

330,72

44,59

028/6

szántó

0,3838

5,33

2,58

028/7

szántó

0,3133

3,04

3,04

036/2

erdõ

27,3723

95,80

3,10

036/9

gyümölcsös, szántó

6,674

131,59

7,51

038

erdõ, szántó

42,4574

272,96

64,95

039

szántó

0,1849

2,57

2,57

054

szántó

0,5611

5,44

5,44

057

szántó

0,2949

2,86

2,86

059

szántó

0,2241

3,11

3,11

079/1

szántó

11,9476

279,00

5,46

085

szántó

0,1816

1,14

1,14

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Fkbt. szerinti megosztás
folyamatban
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Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

088

szántó

0,3161

1,99

1,99

089/2

szántó

21,9434

396,17

102,33

089/17

szántó

1,6185

22,50

4,06

092/1

szántó

7,7746

108,07

19,81

097

szántó

0,1719

3,44

3,44

098/1

szántó

4,7024

94,05

9,21

098/7

szántó

5,7102

102,03

0,11

098/22

szántó

1,7225

33,72

33,72

0100/5

erdõ

0,6695

2,34

2,34

Kárpótlás

0102/4

szántó

37,8295

525,83

10,15

Fkbt. szerinti megosztás
folyamatban

0103

szántó

0,0806

1,12

1,12

0104

szántó

1,657

16,07

1,74

0107

erdõ, szántó, gyep (legelõ)

4,1613

34,82

0,60

Fkbt. szerinti megosztás
folyamatban

Fkbt. szerinti megosztás
folyamatban

0115

szántó

0,1093

1,06

1,06

0117/4

gyep (legelõ)

0,5862

2,05

2,05

0117/6

gyep (legelõ)

0,2756

0,52

0,52

0120/1

gyep (legelõ)

0,1141

0,22

0,22

Natura 2000 terület

0183/2

erdõ

0,5503

0,39

0,39

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0183/3

erdõ

81,1307

137,92

4,57

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0185/12

erdõ

9,4736

16,11

12,14

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0188/1

gyep (legelõ)

1,0646

8,52

8,52

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0188/4

gyep (legelõ)

0,2165

1,73

1,73

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0188/5

gyep (legelõ)

0,0147

0,12

0,12

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0196/1

gyep (legelõ)

0,4039

3,23

3,23

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0196/3

gyep (legelõ)

0,1115

0,89

0,89

Duna–Ipoly Nemzeti Park

Natura 2000 terület

0213/1

gyep (legelõ)

0,668

2,34

2,34

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0213/11

szõlõ

0,0593

1,49

1,49

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0213/12

gyep (legelõ)

1,5915

5,57

5,57

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0213/34

gyep (legelõ)

0,2768

0,97

0,97

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0213/89

gyep (legelõ)

0,4185

1,46

1,46

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0213/90

gyep (legelõ)

2,468

8,64

1,93

Duna–Ipoly Nemzeti Park

0223/126

gyep (rét)

0,2410

2,27

2,27

0236/20

gyep (legelõ)

0,0507

0,18

0,18

0240/68

szõlõ

0,7813

19,69

13,31

0240/72

gyep (legelõ)

1,2732

4,46

4,46

0240/83

szõlõ

0,1525

3,84

3,84

0240/84

gyep (legelõ)

0,0830

0,29

0,29

0240/88

gyep (legelõ)

0,647

2,26

2,26

0240/92

gyep (legelõ)

0,0687

0,24

0,24

0242/2

szõlõ

0,0162

0,41

0,41

0242/3

szõlõ

0,0162

0,41

0,41
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Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

0242/4

gyep (legelõ)

0,0162

0,06

0,06

0242/5

gyümölcsös

0,0162

0,23

0,23

0242/6

szõlõ

0,0719

1,81

1,12

0245/10

szõlõ

0,05

1,26

0,14

0245/11

szõlõ

0,0486

1,22

1,22

0245/12

szõlõ

0,0888

2,24

2,24

0245/13

szõlõ

0,0676

1,70

1,70

0245/14

szõlõ

0,0608

1,53

1,53

0245/15

szõlõ

0,0216

0,54

0,54

0245/16

szõlõ

0,0248

0,62

0,62

0245/17

szõlõ

0,0446

1,12

1,12

0245/18

szõlõ

0,0119

0,30

0,30

0245/19

szõlõ

0,0122

0,31

0,31

0245/20

szõlõ

0,0122

0,31

0,31

0245/21

szõlõ

0,0115

0,29

0,29

0245/22

szõlõ

0,0478

1,20

1,20

0245/23

szõlõ

0,551

13,89

13,89

0245/24

szõlõ

0,0158

0,40

0,40

0245/25

szõlõ

0,0155

0,39

0,39

0245/26

szõlõ

0,0302

0,76

0,76

0245/27

szõlõ

0,0352

0,89

0,89

0245/28

szõlõ

0,0683

1,72

1,72

0245/29

szõlõ

0,0360

0,91

0,91

0245/30

szõlõ

0,0669

1,69

1,69

0245/31

szõlõ

0,0680

1,71

1,71

0245/32

szõlõ

0,0705

1,78

1,78

0245/33

gyep (legelõ)

0,0723

0,25

0,25

0245/34

gyep (legelõ)

0,0486

0,17

0,17

0245/35

szõlõ

0,05

1,26

1,26

0245/36

gyep (legelõ)

0,0816

0,29

0,29

0245/37

gyep (legelõ)

0,0374

0,13

0,13

0245/38

gyep (legelõ)

0,0342

0,12

0,12

0245/39

szõlõ

0,0360

0,91

0,91

0245/42

szõlõ

0,0302

0,76

0,76

0245/43

szõlõ

0,0284

0,72

0,72

0245/45

gyep (legelõ)

0,1464

0,51

0,51

0245/46

gyep (legelõ)

0,0759

0,27

0,27

0245/47

gyep (legelõ)

0,1288

0,45

0,45

0245/48

gyep (legelõ)

0,1338

0,47

0,47

0247/18

gyep (legelõ)

0,1507

0,53

0,53

0247/23

gyep (legelõ)

0,7016

2,46

2,46

0247/47

gyep (legelõ)

0,0518

0,18

0,18

0247/49

gyep (legelõ)

0,404

1,41

1,41
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

0247/59

szõlõ

0,1784

4,50

4,50

0247/60

gyep (legelõ)

0,3193

1,12

1,12

0247/66

gyep (legelõ)

0,0647

0,23

0,23

0247/67

gyep (legelõ)

0,0324

0,11

0,11

0247/68

gyümölcsös

0,0327

0,45

0,45

0248/125

szõlõ

0,0813

0,90

0,90

0248/137

szõlõ

0,0593

0,66

0,66

0248/159

gyep (rét)

0,0575

0,54

0,54

0250/125

szõlõ

0,0263

0,66

0,66

0255/1

szántó

0,0338

0,47

0,47

0255/2

gyep (rét)

0,0543

0,51

0,51

0260

szántó, kivett

34,1936

201,14

40,10

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Tésa
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

057/26

szántó

0,0493

0,69

0,69

057/27

szántó

0,0507

0,70

0,70

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatósága figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a
sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ 15 napon belül lehet közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt megállapodásként az MgSzH
Földmûvelésügyi Igazgatóságához benyújtani.
A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviseltetheti magát.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, a sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen, törvénysértésre
hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.

Budapest, 2009. március 13.
Velkei József s. k.,
igazgató
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A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának
jogdíjközleményei
A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)
jogdíjközleménye
az elõadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült rögzítésének díjáról
és a felhasználás egyéb feltételeirõl
Az MSZSZ-EJI, a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 74. § (2) bekezdésének elsõ fordulatában,
27. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg
az elõadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült rögzítésének [26. § (6) bek.] díját és a felhasználás egyéb feltételeit:
1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya
1.1. A jogdíjközlemény hatálya a televízió-szervezet és a saját televízió-mûsort vezeték útján a nyilvánossághoz közvetítõ (a továbbiakban együtt: felhasználó) által sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel (a továbbiakban együtt:
sugárzás) céljára rögzített elõadás (a továbbiakban: felvétel) elsõ sugárzását követõ ismételt sugárzásának díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.
1.2. A jogdíjközlemény hatálya kiterjed azokra a felvételekre is, amelyeket más személyek a felhasználó megrendelésére és a mûsorában történõ sugárzása céljával rögzítettek, ha a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására annak bármely
más felhasználását megelõzõ kizárólagos jogot szerzett.
2. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke
2.1. A felhasználó a felvétel elsõ sugárzását követõ ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.
2.2. A jogdíjat a felhasználónak a mûsorszolgáltatás jellegétõl és vételkörzetétõl, továbbá az ismételten sugárzott felvétel perchosszától függõen, az egy percre esõ jogdíj alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie:
A mûsorszolgáltatás jellege és vételkörzete
a) közszolgálati mûsorszolgáltatók
aa) országos mûsorszolgáltatás esetén
ab) körzeti mûsorszolgáltatás esetén
ac) helyi mûsorszolgáltatás esetén
b) nem közszolgálati mûsorszolgáltatók
ba) országos mûsorszolgáltatás esetén
bb) körzeti mûsorszolgáltatás esetén
bc) helyi mûsorszolgáltatás esetén

A jogdíj mértéke percenként
7 580 Ft
2 330 Ft
1 170 Ft
11 660 Ft
3 500 Ft
1 750 Ft

2.3. Az eredetileg idegen nyelvû elõadás magyar nyelvû szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása esetén a
jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíjmérték 25 (huszonöt) %-a.
2.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat a felhasználónak nem kell megfizetnie
a) a felvétel elsõ sugárzásának napját követõ egy éven belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;
b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történõ ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy a részlet
idõtartama ezen belül sem haladja meg az elsõ ízben sugárzott felvétel teljes idõtartamának tíz százalékát;
c) a felvétel részletének mûsorelõzetes céljára történõ ismételt sugárzásáért, harminc másodpercet meg nem haladó
terjedelemben.
2.5. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2.–2.4. pontokban meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is, ha a felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást engedélyezõ felhasználónak a fizetendõ jogdíj mértékét nem a saját, hanem annak mûsorszolgáltatási jellege és vételkörzete alapján kell
megállapítania és megfizetnie, akinek (amelynek) a felvétel ismételt sugárzását engedélyezte. A jelen pontot megfelelõen
alkalmazni kell akkor is, ha a felhasználó külföldi mûsorsugárzó szervezetnek ad engedélyt a felvétel ismételt sugárzására.
A felvételt ismételt sugárzására átadó és azt átvevõ felhasználó megállapodása alapján az e pontban meghatározott díjat az átvevõ felhasználó is viselheti. Ennek feltétele, hogy a felhasználók között létrejött megállapodásról, valamint az
átadott felvétel adatairól az átadó felhasználó az MSZSZ- EJI-t a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerzõdésben (3.1. pont) megjelölt módon tájékoztassa.
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2.6. A nem közszolgálati mûsorszolgáltatókra meghatározott jogdíjak [2.2. b) pont] mérséklésére – legfeljebb a közszolgálati mûsorszolgáltatókra megállapított jogdíj [2.2. a) pont] mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha
a) a nem közszolgálati mûsorszolgáltató a mûsorszolgáltatási szerzõdésben kötelezõen elõírtnál magasabb arányban
vállalja közszolgálati mûsorok sugárzását, továbbá
b) az ilyen önként vállalt közszolgálati mûsorarány megfelelõ mérésérõl és nyilvántartásáról a felhasználás részletes
feltételeit tartalmazó szerzõdésben (3.1. pont) az MSZSZ-EJI-vel megállapodik és
c) az MSZSZ-EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási kötelezettségének határidõben eleget tett.
2.7. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak tekintetében az MSZSZ-EJI és a felhasználó a felhasználás
részletes feltételeit tartalmazó szerzõdésben (3.1. pont) átalányösszegben is megállapodhat.
2.8. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azt a felhasználónak a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.
3. A felhasználás egyéb feltételei
3.1. A felhasználás részletes feltételeirõl az MSZSZ-EJI és a felhasználó szerzõdésben állapodik meg. Az MSZSZ-EJI
a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben a felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
3.2. A felhasználó – a 2.4. pontban meghatározott eseteket kivéve – köteles az MSZSZ-EJI részére a www.playlist.hu
internetes oldal megfelelõ ûrlapjának kitöltésével adatokat szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekrõl.
Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másképp nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell legalább a következõket:
a) a felvétel címét és perchosszát, felvétel részletének ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;
b) a felvételen, illetve felvételrészleten szereplõ elõadómûvészek nevét, a fõszereplõ, illetve szereplõ besorolás feltüntetésével.
A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.
3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszolgáltatás
naptári félévenként, a félévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.
3.4. Az MSZSZ-EJI a felvétel jogdíjközleményben meghatározott felhasználásának módját és mértékét a helyszínen
is ellenõrizheti.
4. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl december 31-ig érvényesek.*
MSZSZ-EJI
***
A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2009. március 13.
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 Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)
jogdíjközleménye
a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének
feltételeirõl
Az MSZSZ-EJI a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdése e) pontjában, 74. § (2) bekezdésében, továbbá 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint állapítja
meg a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének feltételeit:
1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya
1.1. A nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel a rögzített elõadásoknak, vagy azok részleteinek
(a továbbiakban együtt: elõadás) vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történõ olyan nyilvános hozzáférhetõvé tétele, amelynek során a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (továbbiakban: lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel vagy felhasználás).
1.2. A lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott elõadásokat számítógépre, vagy bármely hordozóra letölthetik-e.
1.3. Az elõadás lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez az elõadómûvész engedélyét kizárólag a jelen jogdíjközleményben említett felhasználásokra lehet megadottnak tekinteni, és kizárólag abban az esetben, ha a szolgáltató
[7. a) pont] teljesíti a jelen jogdíjközleményben foglalt feltételeket.
1.4. Szerzõi mû elõadása, továbbá a hangfelvételben vagy filmalkotásban rögzített elõadás esetén a lehívásra történõ
hozzáférhetõvé tételhez az MSZSZ-EJI engedélyén kívül az érintett jogosultak engedélye is szükséges.
2. Elszámolás a rögzített elõadás elõállítója útján
2.1. A szolgáltató a 6.1. pont szerint megkötött felhasználási szerzõdése alapján nem köteles a jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjat megfizetni azon rögzített elõadások után, amelyekre nézve teljesülnek az alábbi együttes feltételek:
a) a szolgáltató és a rögzített elõadás elõállítója írásban egybehangzó nyilatkozatot tesznek az MSZSZ-EJI-nek arról,
hogy a jogdíjat az érintett elõadómûvészeknek a rögzített elõadás elõállítója közvetlenül fizeti meg; e nyilatkozatnak a
rögzített elõadás olyan adatait kell tartalmaznia, amely alapján a rögzített elõadás egyedileg azonosítható;
b) az MSZSZ-EJI a szolgáltatót annak 6.3. pont szerint teljesített adatszolgáltatása alapján az a) pont szerinti nyilatkozattal érintett rögzített elõadás körérõl megfelelõen tájékoztatja.
2.2. Amennyiben a lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel csak részben a 2.1. pont szerinti nyilatkozat körébe nem tartozó elõadásokat érint, a jelen jogdíjközlemény rendelkezéseit – az említett nyilatkozattal érintett, illetve azon túl felhasznált hangfelvételben rögzített elõadások arányára is figyelemmel – megfelelõen kell alkalmazni.
2.3. Amennyiben a szolgáltató és a rögzített elõadás elõállítója által tett nyilatkozatok tartalma – bármely a szolgáltató
vagy az elõállító érdekkörébe tartozó ok miatt – nem egybehangzó, a felhasználás ellenében fizetendõ díj esedékessé válik. A szolgáltató nem köteles a díjfizetési értesítõben meghatározott díjat megfizetni, ha a nyilatkozatok közötti ellentmondást megszünteti és ennek tényérõl legkésõbb a díjfizetési értesítõben meghatározott fizetési határidõ utolsó napján
az MSZSZ-EJI-t írásban tájékoztatja. Az MSZSZ-EJI jogosult a felhasználási engedélyt a nyilatkozatok közötti eltérés
megszüntetése napjáig, de legfeljebb harminc napra felfüggeszteni, ha
a) a szolgáltató a díjat a jogdíjfizetési értesítõn meghatározott határidõn belül nem fizeti meg és
b) a szolgáltató, illetve az elõállító a nyilatkozatok közötti ellentmondást sem szünteti meg.
A szolgáltató a felhasználási engedély felfüggesztése ideje alatt köteles szolgáltatását szüneteltetni.
3. Üzletszerûnek nem minõsülõ felhasználás
3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából üzletszerûnek nem minõsülõ felhasználásért a szolgáltató
nem köteles elõadó-mûvészi jogdíjat fizetni.
3.2. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minõsül üzletszerûnek 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;
b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz, hangfelvételben vagy
filmalkotásban rögzített elõadás részletét teszi lehívásra hozzáférhetõvé;
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c) a szolgáltató az elõadásrészleteket olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos felhasználó számára csupán azok érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöltésüket
(tartós másolatkészítést) azonban nem;
d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõzõen az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerzõdést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerzõdés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.
3.3. A 3.2. pontban meghatározott feltételek bármelyikének meg nem felelõ felhasználás a jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából üzletszerûnek minõsül.
4. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke
Ha a felhasználás a jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából üzletszerûnek minõsül (3.3. pont), a szolgáltató
az alábbi elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.
4.1. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt
4.1.1. Ha a szolgáltató az elõadást olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöltést
(tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke a következõ:
Hangfelvételek száma

1–10 részlet

Jogdíj mértéke

2 125 Ft/hó

11–100 részlet

10 730 Ft/hó

101–1000 részlet

31 890 Ft/hó

1–10 részletnek nem minõsülõ vagy teljes elõadás

10 730 Ft/hó

11–100 részletnek nem minõsülõ vagy teljes elõadás

31 890 Ft/hó

101–1000 részletnek nem minõsülõ vagy teljes elõadás

64 840 Ft/hó

4.1.2. Ha a lehívható elõadásrészletek száma meghaladja az 1000-et, akkor a 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az
1000-en felüli minden egyes elõadásrészlet után 2 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított – a 4.1.1. ponton túl fizetendõ – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 26 570 Ft-ot.
4.1.3. Ha az elõadásból lehívható tartam az elõadás részletét meghaladja, vagy teljes elõadások hívhatók le, és ezek
száma együttesen meghaladja az 1000-et, akkor a 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden egyes elõadás
után 22 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított – a 4.1.1. ponton túl fizetendõ – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi
287 000 Ft-ot.
4.1.4. Felhasználó a 4.1.1.–4.1.3. pontokban meghatározott jogdíjon felül, az elõadás részletének minden lehívása
után 5 Ft, teljes elõadás és az elõadás részletét [7. ba) pont] meghaladó tartamának minden lehívása után pedig 10 Ft jogdíjat köteles fizetni.
4.1.5. A szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ ún. „download" típusú felhasználásért a
4.1.1.–4.1.3. pont szerinti jogdíjon felül, lehívott elõadásonként 31 Ft elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.
4.1.6. A szolgáltató a 4.1.5. pontban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha
az elõadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ – módon teszi hozzáférhetõvé, amely a letöltött elõadás, illetve elõadás részlete érzékelhetõvé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz mûködésének vagy szolgáltatásának figyelmeztetõ, megkülönböztetõ jelzésére is alkalmas
(pl. távbeszélõ eszközre érkezõ hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).
4.2. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el
4.2.1. Ha szolgáltató az elõadást olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos felhasználó
számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor a felhasználásért költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett
egyéb bevételei [7. c) pont] 6%ának megfelelõ együttes összegû, de valamennyi esetben legalább a 4.1.1.–4.1.4. pont szerinti elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.
4.2.2. A szolgáltató letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ ún. „download” típusú felhasználásért a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 12%-ának, ilyen díjbevétel hiányában (a letöltés ingyenes engedése
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esetén) reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [7. c) pont]
6%-ának megfelelõ, de valamennyi esetben legalább a 4.1.5. pont szerinti elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.
4.2.3. A szolgáltató a 4.2.2. pontban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha
az elõadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ – módon teszi hozzáférhetõvé, amely a letöltött elõadás, illetve elõadás részlete érzékelhetõvé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz mûködésének vagy szolgáltatásának figyelmeztetõ, megkülönböztetõ jelzésére is alkalmas (például távbeszélõ eszközre érkezõ hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).
4.3. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke videoklipben rögzített elõadás esetén
Videoklipben rögzített elõadás esetén a szolgáltató az elõadás 4.1.1.–4.1.5., 4.2.1., 4.2.2. pontok szerinti felhasználása
esetén az említett pontok szerint fizetendõ jogdíjon felül, annak 50%-át is köteles megfizetni.
4.4.1. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt
4.4.1.1. Ha legfeljebb 10 elõadásrészlet hívható le, a lehívások számától függetlenül 14 390 Ft/hó.
4.4.1.2. Ha a lehívható elõadásrészletek száma 10-nél több, de a 100-at nem haladja meg, a lehívások számától függetlenül 72 045 Ft/hó.
4.4.1.3. Ha a lehívható elõadásrészletek száma meghaladja a 100-at, akkor a 4.4.1.2. pontban meghatározott díjon túl,
a 100-on felüli minden egyes elõadás után, a lehívások számától függetlenül 712 Ft/hó. A jelen pont szerinti jogdíj összege nem haladhatja meg a 143 505 Ft-ot.
4.4.1.4. Ha az elõadásból lehívható tartam az elõadás részletét meghaladja, vagy teljes elõadások hívhatók le a
4.4.1.1.–4.4.1.3. pont szerinti jogdíjon felül lehívásonként további 71 Ft jogdíj fizetendõ.
4.4.2. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el
Költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint
reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [7. c) pont]
6%-ának megfelelõ együttes összegû, de legalább a 4.4.1. pontban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles
fizetni.
4.4.3. Szinkronizált filmalkotás esetén a szolgáltató a 4.4.1.–4.4.2. pont szerinti jogdíjon felül, annak 25%-át is köteles megfizetni.
4.5. A szolgáltató a 4.4.1.–4.4.3. pontokban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben a rögzített elõadást olyan mûszaki feltétellel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely alkalmas arra,
hogy annak lehívását, illetve letöltését (tartós másolat készítését) az igénybe vevõ a saját nevében, de más javára kezdeményezze.
4.6. A szolgáltató a 4.1.–4.5. pontoktól eltérõen a közönség tagjai által fizetett díj 6%-ának megfelelõ, de legalább
csatlakoztatott háztartásonként és érintett televíziós, illetve rádiómûsoronként 1 Ft/hó elõadó-mûvészi jogdíjat köteles
fizetni, amennyiben az általa nyilvánossághoz közvetített mûsorokat az eredeti nyilvánossághoz közvetítést idõpontját
követõen – de legfeljebb attól számított 72 óráig – az igénybe vevõi számára oly módon teszi lehívásra hozzáférhetõvé,
amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem („Time-shifting”).
4.7. Jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások esetében a szolgáltatókkal kötött, a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott, százalékos jogdíjfizetést elõíró felhasználási szerzõdésekben az
MSZSZ-EJI jogdíjkedvezményt nyújthat. Jogdíjkedvezményt nyújtó felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett szolgáltatónak az MSZSZ-EJI-vel szemben jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
b) a jogdíjkedvezmény nyújtását a felhasználás sajátos körülményei [pl. az Szjt. 38. § (5) bekezdésében említett közcélú intézmények szabad felhasználás körén túlmenõ, külön jogszabályban lehetõvé tett vállalkozási tevékenység], vagy
a felhasználás és ennek folytán a szolgáltató által fizetendõ jogdíj jelentõs mértéke lehetõvé és indokolttá teszi
A jogdíjkedvezmény nyújtása során az MSZSZ-EJI a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket nyújt.
4.8. A jelen jogdíjközlemény 4. pontjában meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa), azt a
szolgáltatónak az ott meghatározott jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.
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5. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke, ha az elõadómûvész kizárólag saját elõadó-mûvészi teljesítményét hangfelvételben rögzítõ elõadást tesz lehívásra hozzáférhetõvé
A 4.1., illetve 4.2. pontokban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjakat nem kell megfizetni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) a szolgáltató olyan elõadómûvész vagy elõadómûvészek olyan együttese, aki (amely) kizárólag saját elõadó-mûvészi teljesítményét hangfelvételben rögzítõ elõadást tesz lehívásra hozzáférhetõvé;
b) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõzõen az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerzõdést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerzõdés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti;
c) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokból, illetve nyilatkozatokból egyértelmûen megállapítható, hogy
az engedély ingyenessége a lehívásra hozzáférhetõvé tett elõadásban közremûködõ valamennyi elõadómûvészre kiterjedõen fenntartható, és a jogkezelés ilyen módon hatékonyabban valósítható meg.
6. A felhasználás egyéb feltételei
6.1. A felhasználás részletes feltételeirõl az MSZSZ-EJI és a szolgáltató szerzõdésben állapodnak meg. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni.
6.2. A szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az elõadó-mûvészi jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeirõl
és a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló egyéb adatairól, valamint a felhasználás módjáról és mértékérõl. Szolgáltató
adatszolgáltatási kötelezettségét az MSZSZ-EJI által üzemeltetett www.playlist.hu internetes oldal megfelelõ ûrlapjának kitöltésével köteles teljesíteni.
6.3. A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban (elektronikus úton)
kell eleget tenni, az MSZSZ-EJI által üzemeltetett www.playlist.hu internetes oldal alkalmazásával. Az egyes hozzáférhetõvé tett elõadásokról szolgáltatott adatoknak tartalmaznia kell legalább a következõket:
a) a hangfelvétel, a videoklip vagy a filmalkotás címét;
b) az elõadásban közremûködõ elõadómûvészek nevét, filmalkotás esetén a fõszereplõ, illetve szereplõbesorolás feltüntetésével;
c) a hangfelvételt, a videoklipet vagy a filmalkotást elõállító nevét, hangfelvétel esetén ideértve azt az ún. „label” nevet is, amely alatt a hangfelvétel megjelent,
d) hangfelvételben, videoklipben, illetve filmalkotásban rögzített elõadás forgalomba hozatalának évét.
Az adatszolgáltatásnak elkülönítve kell tartalmaznia a csak érzékelésre (például „real audio” típusú meghallgatásra),
illetve a letöltésre (tartós másolat készítésére) hozzáférhetõvé tett elõadások adatait. Ha az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke a lehívások számától (is) függ, akkor az adatszolgáltatásnak a lehívások számára is ki kell terjednie.
6.4. Az MSZSZ-EJI a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint az elõadások felhasználásának módját és
mértékét a helyszínen is ellenõrizheti.
6.5. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másképp nem rendelkezik, a jelen jogdíjközlemény szerinti jogdíj és adatszolgáltatás negyedévente, a naptári negyedév lejártát követõ 5. napig esedékes. Az adatszolgáltatást
havi bontásban kell teljesíteni.
6.6. Az MSZSZ-EJI a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben engedélyt kér a szolgáltatótól, hogy
a) nevét,
b) címét (székhelyét),
c) az elõadás(ok) hozzáférési helyét (például URL-cím), illetve
d) azt a tényt, hogy rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételére engedélyt kapott
az MSZSZ-EJI-tõl
a rögzített elõadás más jogosultjaival, illetve a jogosultak közös jogkezelõ szervezeteivel írásban közölje.
7. Értelmezõ rendelkezések
a) Szolgáltató: a rögzített elõadást lehívásra hozzáférhetõvé tevõ (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltatótól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k) útján kapcsolódó
hálózati köztes (közvetítõ) szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.
b) Elõadásrészlet vagy elõadás részlete:
ba) Hangfelvétel esetében elõadásonként legfeljebb egy perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az elõadás teljes hosszának felét.
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bb) Filmalkotás esetében elõadásonként legfeljebb öt perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az elõadás teljes hosszának 10%-át.
Ahol a jelen jogdíjközlemény elõadást említ, azon az elõadás részletét is érteni kell.
c) Reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevétel: az a bármilyen forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyekre
az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkori hatályos számviteli jogszabályok értelmében
kiterjed.
8. A hozzáférést biztosítók felelõsségének korlátozása
8.1. Ha a tartalomszolgáltatótól különbözõ szolgáltató a tartalomszolgáltató által lehívásra történõ hozzáférésre felajánlott tartalmat nem ismeri, illetve nem ismerheti, és a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználási cselekmények
közül kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban. Elker. tv.) 2. § l) pontjában meghatározott hálózati közvetítõ szolgáltatás(oka)t nyújt az ott meghatározott feltételekkel, az MSZSZ-EJI és az általa képviselt elõadó-mûvészi jogosultak irányában az elõadó-mûvészi jogok megsértéséért a továbbiakban nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn amennyiben az Elker. tv.-ben meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást – az ott meghatározott feltételek hiánytalan betartásával – lefolytatja. Ha az e pont szerinti szolgáltató a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználást is megvalósítja, az értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról szerzõdést köt az MSZSZ-EJI-vel.
8.2. A szerzõdés tartalmazza, hogy a szolgáltató által végzett, az elõzõ pontban megjelölt tevékenységek elõadó-mûvészi jogok szempontjából felhasználást valósítanak meg.
8.3. A 6.1. pont szerinti szerzõdésben a szolgáltató vállalja, hogy lefolytatja az Elker. tv. 13. §-ában meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást abban az esetben, ha az MSZSZ-EJI képviselõje útján értesíti a szolgáltatót arról, hogy az
MSZSZ-EJI közös jogkezelésébe tartozó elõadó-mûvészi teljesítményre vonatkozó jogsértés valósult meg a szolgáltatás
nyújtásával összefüggésben.
8.4. A jelen pont szerinti értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról kötött szerzõdésben a szolgáltató és az
MSZSZ-EJI a jogszabályban nem rendezett kérdésekben állapodhatnak meg. A felek szerzõdési vagy egyéb nyilatkozataikat, közléseiket, értesítéseiket írásban, teljes bizonyító erejû magánokirati formában teszik meg. A felek hatályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik, vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat hû másolatát, továbbá az
elektronikus formában tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az
egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni.
9. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya
A jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl december 31-ig érvényesek. *
MSZSZ-EJI
***
A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2009. március 13.
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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Tájékoztató az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülésérõl
Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2009. január 30-i ülésérõl
I.
Napirend elõtt a munkáltatói oldal felvetette, hogy a
rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló törvény módosítására vonatkozóan elkészült bizottsági javaslatot a kormány mielõbb terjessze az OÉT plenáris ülése elé.
Kérte a törvény módosításának mielõbbi hatályba léptetését.
A kormányzati oldal, jelezte, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatokat szabályozó jogszabály módosításának
tervezete várhatóan a napokban kerül a Kormány elé. Ezt
követõen az OÉT napirendjére tûzi a téma tárgyalását.
A munkavállalói oldal kész a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményét érintõ törvények módosításáról tárgyalni és várja az erre vonatkozó elõterjesztést.
II.
1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megtárgyalta az
euróra való Nemzeti Átállási Tervrõl szóló kormányzati
elõterjesztést.
A kormányzati oldal, hangsúlyozta, hogy legfontosabb feladat a hiány csökkentése. Ezt nem csupán az euróra való átállás indokolja, hanem Magyarország európai
uniós tagsága is megköveteli, hiszen a csatlakozás során
ezt vállalta az ország.
A munkavállalói oldal álláspontja szerint az elõterjesztés részletes tárgyalása nem a plenáris ülés feladata, az
átállás technikai teendõirõl a jövõben elegendõ a Gazdasági Bizottságban folytatni az egyeztetést. Az oldal kifejezte igényét, hogy vonják be a Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság munkájába, s hogy a közszféra-albizottságban az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács delegáltja vehessen részt. Az átállással kapcsolatos olyan
kérdésekben, amelyek érintik az állampolgárok hosszú távú döntéseit, az oldal véleménye szerint már most tájékoztatni kell a lakosságot, nem elegendõ a csatlakozási elõkészületek végére ütemezni. A munkavállalói oldal álláspontja szerint az euró bevezetésének tartalmi kérdéseirõl
(a bevezetés céldátuma, ütemterve) is konzultációt kell
folytatni. Az oldal lehetõséget lát arra, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzetben társadalmi konszenzus jöjjön létre
az euró bevezetésének felgyorsítása mellett.
A munkáltatói oldal álláspontja szerint az átállás technikai kérdéseirõl folyamatosan, bizottsági szinten kell
folytatni az egyeztetést. A tartalmi kérdéseket a törvény-

tervezet elkészítését követõen az OÉT plenáris ülésén kell
megvitatni.
A munkáltatói oldal szerint az átállás optimális idõpontját indokolt lenne mielõbb kijelölni. Hangsúlyozta, hogy a
technikai átállást követõen mielõbb meg kell kezdeni a
gazdasági ágazatok felkészítését, oktatását, tájékoztatását.
Az oldal felhívta a figyelmet az átállás majdani finanszírozási oldaláról jelentkezõ problémákra.
Álláspontja szerint az átállás költségei az egyes szektorokban differenciáltan jelennek meg, ezért ezeket elõzetes
számítások alapján kedvezményekkel kell kezelni.
A munkáltatói oldal kijelentette, készen áll az együttmûködésre az átállási bizottsággal, illetve annak albizottságával.
A kormányzati oldal elfogadta a munkavállalói oldal
azon kérését, hogy plenáris ülésre a témában csak a törvényjavaslat kerüljön, az elõzetes egyeztetések bizottsági
szinten történjenek, vállalta, hogy az oldalak jelzéseit,
kezdeményezését továbbítja a döntéshozók felé.
2. Az OÉT megvitatta a Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ
Testület 2008. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
A Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület (továbbiakban:
Testület) elnöke ismertette a Testület 2008. évi tevékenységét, mûködésének eredményét, tájékoztatta az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsot a Testület által feltárt anomáliákról, s javaslatokat fogalmazott meg.
A munkavállalói oldal a tájékoztatót korrektnek tartotta, elfogadta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Testületnek
döntési jogosítványai nincsenek, csak jelezni tudja a problémákat. Az oldal a nyugdíj-biztosítási rendszerrel kapcsolatban kifejezte azt a véleményét, hogy a finanszírozásban
a magán-nyugdíjpénztári és a felosztó-kirovó ág egymáshoz való viszonyát újra kellene gondolni. Felhívta a figyelmet arra, hogy újra felvetõdhet a különbözõ járulékok egy
számlára történõ befizetése, ami figyelembe véve a testület
értékelését is, továbbra is elfogadhatatlan.
A munkáltatói oldal megköszönte a részletes, szakmailag megalapozott tájékoztatást, melyet elfogadott.
Szükségesnek tartja, hogy a tájékoztatóban szereplõ javaslatok megvalósítása érdekében legyen folyamatos a
kapcsolat a testület és az OÉT között.
A kormányzati oldal tudomásul vette a tájékoztatót,
megköszönte a Testület 2008. évben végzett hatékony
munkáját.
A Testület javaslatainak konkrét elemzésére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény tervezett módosításának egyeztetése során kerül sor.
Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

3220

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/11. szám

IX. Hirdetmények
A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT VÁLASZTÁSI KÖLTSÉGÉNEK ELSZÁMOLÁSA
A Magyar Szociálista Párt (Budapest 12. választókerület)
2009. január 11-i és 25-i idõközi országgyûlésiképviselõ-választásának elszámolásáról

1. A jelölõ szervezet neve: Magyar Szocialista Párt.
2. A jelölõ szervezet által állított jelöltek száma: 1 fõ.
3. Az országgyûlésiképviselõ-választásra fordított összeg:
3.1. Forrásai összesen
3.1.1. Egyéb források összesen
ebbõl: saját forrás
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen:
3.2.1. Egyéb források terhére
– postaköltség
– bérleti díj
– hirdetési díj
– egyéb szolgáltatás

Adatok E Ft-ban
914 391
914 391
914 391
3 850
335 840
518 745
55 956

Budapest, 2009. március 12.
Brecskáné Nagy Mária s. k.,
pénztárnok
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2009. március 4–11.)
(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

60.

52. évfolyam L 60. szám (2009. március 4.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 168/2009/EK rendelete (2009. március 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/170/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2009. február 16.) az Európai Közösségek Elsõfokú Bírósága eljárási
szabályzatának az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról

61.

52. évfolyam L 61. szám (2009. március 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 169/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedési
ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról (kodifikált változat) 1
A Bizottság 170/2009/EK rendelete (2009. március 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 171/2009/EK rendelete (2009. március 4.) a 2009. június 1-jétõl 2009. augusztus 31-ig
tartó alidõszakban történõ fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 172/2009/EK rendelete (2009. március 4.) az egyes barnarizsfajtákra 2009. március 5-tõl alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

1

EGT-vonatkozású szöveg

3222

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/11. szám

A Bizottság 173/2009/EK rendelete (2009. március 4.) a félig vagy teljesen hántolt rizsre a 2009.
március 5-tõl alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról
A Bizottság 174/2009/EK rendelete (2009. március 4.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 23. és 2009. február 27.
között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/171/EK:
* A Tanács határozata (2009. február 10.) a vízumokra vonatkozó közös konzuli utasítás a
diplomáciai és konzuli képviseletek számára 2. melléklete A. listájának az indonéz diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosaira vonatkozó vízumkötelezettség tekintetében történõ
módosításáról

Helyesbítések
* Helyesbítés a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Svájci Államszövetségben történõ alkalmazásáról szóló, 2008. június 5-i
2008/421/EK tanácsi határozathoz (HL L 149., 2008. 6. 7.)

62.

52. évfolyam L 62. szám (2009. március 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 175/2009/EK rendelete (2009. március 5.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 176/2009/EK rendelete (2009. március 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 177/2009/EK rendelete (2009. március 5.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folyamatos
pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról
A Bizottság 178/2009/EK rendelete (2009. március 5.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folyamatos
pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/173/EK:
* A Tanács határozata (2007. június 5.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ
csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
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Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán
Köztársaság közötti partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl
Bizottság
2009/174/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 21.) a Magyar Köztársaság által a Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. tekintetében végrehajtott C 35/04. számú intézkedésrõl [az értesítés a C(2008) 6023. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2009/175/KKBP közös álláspontja (2009. március 5.) az Irakról szóló 2003/495/KKBP
közös álláspont módosításáról

63.

52. évfolyam L 63. szám

(2009. március 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 179/2009/EK rendelete (2009. március 5.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 180/2009/EK rendelete (2009. március 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 181/2009/EK rendelete (2009. március 6.) a vaj rögzített áron való intervenciós felvásárlásának 2009. augusztus 31-ig tartó felfüggesztésérõl
* A Bizottság 182/2009/EK rendelete (2009. március 6.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási elõírásokról szóló 1019/2002/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 183/2009/EK rendelete (2009. március 6.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
VI. mellékletének a cukorágazatban a 2009/2010-es gazdasági évre megállapított kvóták kiigazítása tekintetében történõ módosításáról
* A Bizottság 184/2009/EK rendelete (2009. március 6.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaidahálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
104. alkalommal történõ módosításáról

1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
A Tagállamok Kormányképviselõinek Konferenciája
2009/176/EK, Euratom:
* A tagállamok kormányképviselõinek határozata (2009. február 25.) az Európai Közösségek
Bírósága bíróinak és fõtanácsnokainak kinevezésérõl
Bizottság
2009/177/EK:
* A Bizottság határozata (2008. október 31.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a felügyeleti és
felszámolási programok, valamint a tagállamok, övezetek és területi egységek betegségtõl
mentes minõsítése tekintetében történõ végrehajtásáról [az értesítés a C(2008) 6264. számú
dokumentummal történt]1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 185/2009/EK rendelete (2009. március 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 186/2009/EK rendelete (2009. március 9.) a vajnak a 2009. augusztus 31-ig tartó idõszakra vonatkozó pályázati eljárás keretében való felvásárlásának a megnyitásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2009/178/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 16.) a Poste Italiane által a Pénzügyminisztériumnál vezetett folyószámlák kamatozása érdekében Olaszország által végrehajtott állami támogatási rendszerrõl [C 42/06 (korábbi NN 52/06)] [az értesítés a C(2008) 3492. számú dokumentummal történt]1
AJÁNLÁSOK
Tanács
* Értesítés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása figyelembevétele céljából készült
jegyzõkönyv hatálybalépésérõl

1
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52. évfolyam L 65. szám (2009. március 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/172/EK:
* A Tanács határozata (2008. január 21.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya
VIII. mellékletének kiigazításáról

66.

52. évfolyam L 66. szám (2009. március 11.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 187/2009/EK rendelete (2009. március 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2009/179/EK:
* A Bizottság határozata (2008. október 21.) a C 9/07 (ex N 608/06) számú állami támogatásról, amelyet Spanyolország az Industria de Turbo Propulsores számára kíván nyújtani [az
értesítés a C(2008) 6011. számú dokumentummal történt]1

1
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A Közbeszerzése Értesítõ 29. számának (2009. március 11.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítások tervezése/2009. – K. É. – 4064/2009)
CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. (ajánlatkérõ takarítási szolgáltatásainak ellátása a hét hat napján – K. É. – 2843/2009)
Földmérési és Távérzékelési Intézet (digitális légifényképezés és ortofotó – K. É. – 4122/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [dízelüzemû homlokvillás targoncák beszerzése (K607) – K. É. –
3328/2009]
Honvédelmi Minisztérium (gasztroenterológiai endoszkópiás eszközök beszerzése – K. É. – 2242/2009)
Honvédelmi Minisztérium (tej és tejtermékek beszerzése – K. É. – 3799/2009)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (nyomdai termékek kivitelezése – K. É. – 3924/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [megvalósíthatósági tanulmányok készítése a Budapest–Lõkösháza
(oh.) vasútvonal rekonstrukciója III. ütem – K. É. –
3595/2009]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [megvalósíthatósági tanulmány készítése a Gyõr (kiz.)–Celldömölk
(kiz.) vasútvonal korszerûsítése, villamosítása és ETCS
L2 telepítése Gyõr (bez.)–Boba (bez.) közötti munkák
elõkészítéséhez – K. É. – 3844/2009]
Szegedi Tudományegyetem (a Gyógyszerésztudományi Kar által használt speciális vegyszerek beszerzése
– K. É. – 2855/2009)
Szegvár Nagyközség Önkormányzata (tervezési szolgáltatások, RMT+CBA – K. É. – 3975/2009)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2009. évi hitelszerzõdés és hitelfelvétel a Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúrafejlesztési
hitelprogram keretében – K. É. – 3783/2009)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Bakony Volán Zrt. (gázolaj beszerzése – K. É. –
3999/2009)

Részvételi felhívás
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(informatikai szolgáltatások – K. É. – 3970/2009)
Gyömrõ Város Önkormányzata (beruházási hitel felvétele – K. É. – 3968/2009)

Mátészalka Város Önkormányzata (különféle szolgáltatások beszerzése – K. É. – 1423/2009)
MÁV Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítására – K. É. – 4053/2009)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (BTL-stratégia kidolgozása és BTL-feladatok megvalósítása – K. É. –
3915/2009)
Pest Megyei Önkormányzat (Pest Megye Önkormányzata, valamint a turai Õszirózsa Idõsek Otthona akadálymentesítése – K. É. – 3954/2009)
Rytmion Kutató és Fejlesztõ Kft. (gyógyszerkutatásfejlesztési szolgáltatások – K. É. – 3971/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. [VII. kerület, Thököly út
(Hernád utca és Dózsa György út között) DN 400,
150 megerõsített, és passzív göv. vízvezeték felújítása
– K. É. – 3414/2009]

Elõminõsítési rendszer – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (vagyonvédelmi szolgáltatások – K. É. –
3857/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Tudásház és Könyvtár felújítása, bõvítése – K. É. –
4031/2009)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház (4372/Miskolc/08 digitalizálás – K. É. – 3503/2009)
Budapesti Történeti Múzeum (területõrzés-védelem
– K. É. – 2954/2009)
Büki Gyógyfürdõ Zrt. (ajánlatkérõ fejlesztésével kapcsolatosan a pavilonépület építése – K. É. – 3592/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és
Szent László Kórház-Rendelõintézet (FEBESZ-87 étkezési utalványok – K. É. – 3714/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza (FEBESZ-76 protézisek, csontcementek beszerzése
– K. É. – 3712/2009)
Honvédelmi Minisztérium (mérték után készített társasági és köznapi ruhakészítési szolgáltatás – K. É. –
4039/2009)
Honvédelmi Minisztérium (katonai repülõterek
FRISZ-rendszereinek légi ellenõrzése, adatok feldolgozása 2008–2011. – K. É. – 4097/2009)
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a kaposvári uszoda és gyógyfürdõ komplex egészségturisztikai fejlesztése – K. É. – 3987/2009)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (magasépítési, mûemlék-rekonstrukciós feladatok ellátása
– K. É. – 3285/2009)
Magyar Nemzeti Bank [MNB Logisztikai Központ
mûködtetése (102/2008) – K. É. – 4141/2009]
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (diagnosztikumok beszerzése – K. É. – 3663/2009)
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (takarítás a Millenáris Nonprofit Kft.-nél
2009–2010. – K. É. – 1998/2009)
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 ATL-kampány
megtervezése és kivitelezése – K. É. – 3339/2009]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [3. sz. fõút
185+850–186+450 km-sz. közötti (Miskolc, József
Attila u.) jelzõlámpás csomópontok kiépítésének
módosított kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
– K. É. – 3393/2009]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP014 rákospalotai Határ út kivitelezése – K. É. – 3842/2009)
Orosháza Kistérség Többcélú Társulása (Orosháza város és további 10 település központi orvosi ügyeleti
szolgáltatásának ellátása – K. É. – 4068/2009)
Országos Idegtudományi Intézet (gerincsebészeti implantátumok beszerzése – K. É. – 1963/2009)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet [instant készítmények (kávé, kakaó, tea) beszerzése
– K. É. – 2180/2009]
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 3691/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (különféle élelmiszerek beszerzése
2009–2010. évre a VPSZEKK részére – K. É. –
3739/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (dél-pest telephely, akkumulátormûhely,
szennyvízkezelõ rendszer tervezése – K. É. –
4062/2009)
Budapesti Közlekedési Zrt. (12 db – 50% Ikarus 412
típusú autóbusz karosszéria- és vázszerkezeti átalakítása, felújítása, valamint az átalakítás megtervezése és
dokumentálása – K. É. – 3577/2009)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíztisztításhoz
membránmodul és membránmodultartó kazetta beszerzése és üzembe helyezése – K. É. – 3674/2009)
Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Fejér megye településein – K. É. – 3030/2009)
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Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Csongrád megye településein – K. É. – 3031/2009)
Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Budapesten – K. É. – 3033/2009)
Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Veszprém megye településein – K. É. – 3035/2009)
Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Baranya megye településein – K. É. – 3037/2009)

Módosítás
Honvédelmi Minisztérium (az MH alakulatai és külszolgálatai részére beszerzendõ oltóanyagok beszerzése
– K. É. – 3981/2009)
MECSEK-ÖKO Zrt. (a gyöngyösoroszi bánya bezárása III. ütem – K. É. – 4019/2009)

Visszavonás
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a peremartoni ipari park kármentesítése tárgyú
KEOP-2.4.0 kódszámú pályázati dokumentáció összeállítása – K. É. – 3983/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (irodahelyiségek felújítása/2009. – K. É. – 4172/2009)
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(melegétkezési-utalvány beszerzése – K. É. –
3931/2009)
Víziközmû Jászárokszállás (ajánlatkérõ kezelésében
lévõ termálfürdõ üzemeltetése – K. É. – 3869/2009)

Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros Önkormányzata (2009. évi épület-karbantartás – K. É. – 3807/2009)
Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzata
(ÁROP keretén belül ÁROP-3.A.1/B projekt a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére projekt megvalósítására – K. É. – 3847/2009)
Komárom Város Önkormányzata (a komáromi Napsugár Óvoda rekonstrukciója és bõvítése – K. É. –
3835/2009)
Oroszlány Város Önkormányzata (Oroszlány város általános iskoláinak komplex fejlesztése tárgyú projekt
keretében megvalósuló korszerûsítés kivitelezési munkái – K. É. – 4036/2009)
Pesterzsébet Önkormányzata (az Ady Endre Általános
Iskola komplex felújítása – K. É. – 4224/2009)
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Pilis Város Önkormányzata (a pilisi Gerje-forrás tájrendezési rekonstrukciója – K. É. – 3427/2009)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (a városi piac
rekonstrukciója – K. É. – 4252/2009)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség (takarítási szolgáltatás ellátása – K. É. – 4091/2009)
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (a versenyképes
tudás megszerzését támogató modern és racionális tanulási környezet kialakítása Sándorfalván, a SZKTT
Közoktatási Intézménye tagintézményében – K. É. –
3973/2009)
Részvételi felhívás
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (Dunapataj,
Kalocsai út 2. szám alatti általános iskola épületbõvítése és -felújítása, továbbá személyfelvonó kialakítási
munkái, Petõfi u. 3. szám alatti általános iskola épületfelújítása, óvoda és könyvtár részére történõ átalakítási munkái – DAOP-4.2.1/2 – K. É. – 3877/2009)
Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Petõfi Sándor utcai, Kígyó utcai kerékpárút építése: DAOP-3.1.2.-2007-0035. – K. É. – 3650/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest Fõváros
Önkormányzatának az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárásaihoz független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
– K. É. – 3508/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése IX. – K. É. – 4070/2009)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (a fõvárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése XII. szakasz
– K. É. – 0261/2009)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal [a kérõdzõk
szivacsos agysorvadásának (TSE) vizsgálatához szükséges, a kóros prionok kimutatására alkalmas gyorsteszt, a vizsgálatokhoz szükséges tesztspecifikus laboratóriumi eszközök, azok karbantartása, szervizelése
– K. É. – 21895/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház
(kórházi épületek, egészségügyi létesítmények tervezési, elõkészítési, valamint építõmesteri és szakipari kivitelezési munkáinak elvégzése az ajánlatkérõ telephelyein – K. É. – 4145/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház (kórházi épületek, egészségügyi létesítmények épületgépészeti és -villamossági kivitelezési munkáinak elvégzése az ajánlatkérõ telephelyein – K. É. –
4146/2009)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (DMRV
Zrt. Duna bal parti regionális szennyvízelvezetõ-tisztító rendszer, Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése programmal
kapcsolatos FIDIC mérnöki feladatok ellátása – K. É. –
3965/2009)
Jász-Föld Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telep korszerûsítése – K. É. – 4000/2009)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Fazekas János tér városrészközpont kialakítása – K. É. – 3926/2009)
Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.
(1 db fûnyíró traktor, 1 db fûnyíró gép – K. É. –
3720/2009)
Sümeg Város Önkormányzata (Sümeg Város Önkormányzatának és egyéb önkormányzati intézmények
dolgozói részére étkezési utalvány beszerzése szállítás
szerzõdés keretében – K. É. – 21609/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Békéscsaba, Dózsa György út 1–3. sz. alatti ingatlan Bartók Béla út felõli épületszárnya korszerûsítési munkáihoz tervezõ kiválasztása – K. É. – 3914/2009)
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht.
(a gyógyfürdõkórház B épületének felújítása és tetõtér-beépítése – K. É. – 0277/2009)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (építési vállalkozási szerzõdés Sátoraljaújhely sétálóutcája komplex
kivitelezésére – K. É. – 4247/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapesti Történeti Múzeum [ajánlatkérõ 2008. évi
kiállításaihoz kapcsolódó kiállítási katalógusokkal, periodiákkal, leporellókkal, meghívókkal és plakátokkal
kapcsolatos nyomdai elõkészítés és kivitelezés végzése
(HTSArt Kft.) – K. É. – 21435/2008]
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest XI. Újbuda-Tóváros lakópark Billegetõ-tömb régészeti feltárás
kézi földmunkájának elvégzése (2 559 082 Ft) – K. É. –
21437/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (8. sz. fõút Várpalota déli elkerülõ építése tanulmánytervének felülvizsgálata, engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése
– K. É. – 2810/2009)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütem – a tiszaroffi
tározó vízbeeresztõ és -leeresztõ mûtárgyainak építése,
bruttó 1 346 418 360 Ft – K. É. – 0442/2009)
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (utalványok beszerzése – K. É. – 3991/2009)
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (karácsonyi díszkivilágítás létesítése, füzér szállítása – K. É. –
3767/2009)
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. [karácsonyi díszkivilágítás létesítése, motívum szállítása, és szerelése
(2. rész) szállítási szerzõdés keretében – K. É. –
3770/2009]
Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(a dávodi Ferenc-csatorna hídjának felújítása – K. É. –
3297/2009)
Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(hídfelújítások tervezése Bács-Kiskun megyében
– K. É. – 3298/2009)
Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs tevékenységének támogatása, komplex
PR- és marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtása – K. É. – 2074/2009)
Mátrai Erõmû Zrt. (külfejtéses bányabeli meddõ-, valamint szénszállító, illetve erõmûvi szén-, pernyeszállító berendezéseken üzemelõ szállítószalag-görgõk
szállítása – K. É. – 21703/2008)
MÁV Zrt. [repülõjegyek beszerzése, valamint külföldi utazásokkal kapcsolatos járulékos (biztosításkötés,
vízumszerzés stb.) ügyintézõi tevékenységek 300 fõ/
±30%, 5000 Ft/utas – K. É. – 0742/2009)
MÁV Zrt. (sínszékkenõ anyag, 15 000 liter,
52 515 000 Ft – NICRO Kft.–Kutzendörfer u. Dworak
GmbH – K. É. – 18522/2008)
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Országos Mentõszolgálat (segélyhívásokat fogadó telefonrendszerének rekonstrukciója, berendezések, eszközök leszállítása és üzembe helyezése; szolgáltatási
szerzõdés az eszközök karbantartására – K. É. –
3861/2009)
Országos Mentõszolgálat (az Országos Mentõszolgálat gépjármûihez különféle kenõanyagok szállítása
– K. É. – 3862/2009)

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a CONSTRUM Beruházó és Kivitelezõ Kft. kérelme Budaörs Város Önkormányzata ellen
– ügyiratszám: D.4/21/2009)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Higiénia Mester Takarító és Szolgáltató Kft. kérelme az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága ellen – ügyiratszám: D.621/9/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a REMONDIS Hulladékgazdálkodási Kft. kérelme Vál Község Önkormányzata ellen
– ügyiratszám: D.627/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ellen – ügyiratszám: D.630/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Magyar Közút Kht. ellen – ügyiratszám: D.634/7/2008)

A Közbeszerzése Értesítõ 30. számának (2009. március 13.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (dinamikus teherbírásmérés/2009. – K. É. – 4175/2009)
Budapest Fõváros Önkormányzata (a budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése
munkáinak teljes körû lebonyolítói feladatai – K. É. –
3831/2009)

Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala (foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására irányuló megbízási szerzõdés – K. É. – 3992/2009)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU komm 06 – európai parlamenti választások kommunikációs kampány
– K. É. – 3963/2009)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécsi Konferencia és Koncertközpont kivitelezése, valamint a
szükséges kiviteli terv elkészítése – K. É. – 4249/2009)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata [Szeged,
Pulz u. villamosjármû-telep (remíz) rekonstrukció
építési munkáinak generál kivitelezése – K. É. –
4188/2009]
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Részvételi felhívás
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (a Mûhelyház
PPP-konstrukcióban történõ megvalósítása és üzemeltetése a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem számára
– K. É. – 3575/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen megyei jogú város közhasználatú zöldfelületeinek
fenntartása – K. É. – 2583/2009)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (villamosenergia-szállítás – K. É. – 3985/2009)
Magyar Közút Kht. (ANDOC szoftver felhasználói
engedélye és ehhez kapcsolódó szoftverkövetési szolgáltatás – K. É. – 3329/2009)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. [piackutatások szakmai elõkészítése, lebonyolítása, értékelése
(EU) – K. É. – 4115/2009]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Szombathely–
Vasvár; Kaposvár–Nagykanizsa M9-es szakaszok tervezése – K. É. – 3808/2009)
Semmelweis Egyetem (bérleti szerzõdés megkötése a
Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikája részére
digitális mellkas-felvételezõ berendezés és PACS-rendszer beszerzésére – K. É. – 4178/2009)
Szegedi Tudományegyetem (földgáz szabadpiaci beszerzése – K. É. – 2680/2009)
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vetelményeinek megfelelõen kialakított Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központtá – K. É. – 3796/2009)
Csongrád Város Önkormányzata (közbeszerzési szakértõi feladatok ellátása – K. É. – 3480/2009)
Csurgó Város Önkormányzata (Csurgó és térsége
II. ütem szennyvízelvezetés és -tisztítás projektje keretében az RMT és a CBA, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a kivitelezõ kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése
– K. É. – 3989/2009)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (munkaerõ-piaci kutatás – K. É. – 4219/2009)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (munkavállalást elõsegítõ hazai jó gyakorlat
– K. É. – 4221/2009)
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium (ajánlatkérõ élelmezési alapanyagainak biztosítása – K. É. – 3900/2009)
IRM Központi Gazdasági Fõigazgatóság (utalványok
beszerzése – K. É. – 4239/2009)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (higiéniai termékek – K. É. –
3964/2009)
Vác Város Önkormányzata (Vác, Diófa utcai óvoda
modernizációja – K. É. – 3906/2009)
Zala Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona [élelmiszer-ipari termékek megrendelés alapján, határozott
idõre történõ szállítása (fûszértáru, húsáru, tejtermék,
pékáru – K. É. – 3157/2009]

Ajánlati felhívás
Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (szervezetfejlesztés – ÁROP-3.A.1/B. – K. É. –
3919/2009)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (SZFP
keretében háromhetes külföldi nyelvtanfolyam
– K. É. – 3456/2009)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (az önkormányzat szervezetfejlesztése – ÁROP-1.A.2/B
– K. É. – 3922/2009)
Tököl Város Önkormányzata (a tököli városi uszoda
üzemeltetése – K. É. – 4346/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Baranya Megyei Önkormányzat (önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Baranya Megyei Kórháznál
– K. É. – 3891/2009)
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (Budapest II. ker., Horvát u. 2–12. szám alatti társasházban
lévõ üzlethelyiség átalakítása az akadálymentesítés kö-

Bag Nagyközség Önkormányzata (a bagi Arany János
Általános Iskola felújítási, korszerûsítési kivitelezése
– K. É. – 3935/2009)
Botpalád Község Önkormányzata (térségi óvoda és iskola felújítása, bõvítése – K. É. – 3787/2009)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(a polgármesteri hivatal hatékonyságának javítását
célzó szervezetfejlesztési feladatok ellátása az ajánlati
dokumentációban részletezett információk szerint
– K. É. – 4006/2009)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerület, Centenáriumi lakótelep, I. ütem:
közterületeinek felújítása – K. É. – 4280/2009)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (a Nagy
Imre Általános Mûvelõdési Központ infrastrukturális
fejlesztése és épületfelújítása – K. É. – 3551/2009)
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás (a Gr. Széchenyi István Általános Iskola infrastrukturális felújítása
– K. É. – 4050/2009)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (az Eger,
Klapka úti híd rekonstrukciós munkáinak elvégzése
– K. É. – 4093/2009)
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Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ GAMF Kar 12. jelû épületében aula és 2 db nagy elõadóterem és kapcsolódó helyiségek átalakítási munkái – K. É. – 3995/2009)
MÁV-Landler LTP 1001-1002. épület OTP Társasház
(az épületek energiatakarékosságát eredményezõ homlokzati hõszigetelés, nyílászáró cseréje, tetõ hõ- és vízszigetelése – K. É. – 3750/2009)
Szálka Község Önkormányzata (ajánlatkérõ vízrendezése – K. É. – 3653/2009)
Szent Lázár Megyei Kórház (implantátumok beszerzése kihelyezett áruraktár biztosításával – K. É. –
4043/2009)
Szigethalom Város Önkormányzata (a szigethalmi
Szent István Iskola felújítása, 2009. – K. É. –
4225/2009)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (kerékpárút-építés a Dolgozók úton – K. É. – 4332/2009)
Tamási Város Önkormányzata (a Kultúrák Háza kivitelezése Tamásiban – K. É. – 4179/2009)
Terézvárosi Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt. (Budapest
Fõváros VI. Ker. Önkormányzata tulajdonában és az
ajánlatkérõ kezelésében álló lakó- és vegyes rendeltetésû épületeken építési-helyreállítási és általános javítási
munkák végzése – keretmegállapodás 1. kategória
– K. É. – 4347/2009)
Terézvárosi Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt. (lakó- és vegyes rendeltetésû épületeken különbözõ, építési beruházásnak minõsülõ építési, helyreállítási és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás
2. kategória – K. É. – 4425/2009)
Tündérlak Kft. társasházai (energiatakarékosságot eredményezõ homlokzati hõszigetelés – K. É. –
3415/2009)
Vakok Állami Intézete (épületek akadálymentesítése
liftek beépítésével – K. É. – 4010/2009)
Vilmány Község Önkormányzata (a vilmányi általános iskola bõvítése, korszerûsítése, eszközbeszerzése
– K. É. – 4238/2009)
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht.
(a gyógyfürdõkórház C épületének homlokzati hõszigetelése és külsõ nyílászárók cseréje – K. É. –
3749/2009)

Részvételi felhívás
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság
[biomassza (faapríték) tüzelésû fûtõmû (kazán) és hozzá tartozó behordó berendezés beszerzése, és a beépítéséhez szükséges épületgépészeti és épületvillamossági
munkák elvégzése – K. É. – 4290/2009]
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt.
(energetikai beruházás, Kõporos u. 2–8. – K. É. –
4250/2009)
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Vése Község Önkormányzata (Vése és Nemesdéd
községek szennyvízcsatornázása és szennyvízkezelése
– K. É. – 3870/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
BKV Zrt. (tervezési feladatok a 74-es trolibusz felsõvezetékének áthelyezésére – K. É. – 3510/2009)
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (tervellenõri és mûszaki ellenõri feladatok
– K. É. – 4351/2009)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések IX. – K. É. –
4271/2009)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen 2. sz. villamosvonala fejlesztésének mérnöki felügyelete – K. É. – 3632/2009)
Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (a Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. részére személy- és vagyonvédelmi
feladatok ellátása – K. É. – 3499/2009)
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (árubeszerzés, 2. ütem – K. É. – 4220/2009)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (központi orvosi ügyelet ellátása – K. É. – 3598/2009)
Honvédelmi Minisztérium (mérték után készített társasági és köznapi ruhakészítési szolgáltatás – K. É. –
4040/2009)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság [Peremarton-Gyártelep, az északi bányaterület
kármentesítése (KEOP-2.4.0/1F-2008-0001 jelû projekt) – K. É. – 4364/2009]
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (árvízvédelmi fõvédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségben – elõkészítési szakasz – komplett projekt-elõkészítési feladatok – K. É. – 4033/2009)
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (nagyvállalati, pályázatkezelési folyamatokat támogató Workflow rendszer a MAG Zrt. 300 felhasználója számára
– K. É. – 4218/2009)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2008. – K. É. – 21389/2008)
Magyar Közút Kht. [ROP burkolatfelújítás 2008. –
észak-alföldi régió III. (nemzeti) – K. É. – 4140/2009]
Magyar Közút Kht. (festékek szállítása 2008. – K. É. –
4316/2009)
Magyar Nemzeti Bank [MNB Logisztikai Központ
mûködtetése (102/2008) – K. É. – 3949/2009]
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (takarítás a Millenáris Nonprofit Kft.-nél
2009–2010. – K. É. – 4340/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M9 gyorsforgalmi út Kaposvár–Nagykanizsa közötti szakasz és Szom-
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bathely–Vasvár közötti szakasz tanulmánytervének elkészítése – K. É. – 3476/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az M7-es autópálya 65 sz. fõút alcsomópontjának spirális rendszerû
körgeometriájú csomóponti kialakításának építési
munkái – K. É. – 3552/2009)
Nyírbátor Város Önkormányzata (Hit és Egészség Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért címû projekt keretén belül gyógyfürdõ és
tanuszoda építése, valamint medencék felújítása
– K. É. – 3927/2009)
Pécsi Tudományegyetem (egész napos betegélelmezési feladatok ellátása készételszállítással – K. É. –
2907/2009)
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum területén kialakításra kerülõ parkoló építése
– K. É. – 3984/2009)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (árambeszerzés 2009. – K. É. – 3718/2009)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agóra
Szeged Pólus tervpályázat – K. É. – 3788/2009)
Tamási Város Önkormányzata (keretmegállapodás
keretében mélyépítés – K. É. – 3583/2009)
Zala Megyei Kórház (laboratóriumi reagensek, vegyszerek beszerzése – K. É. – 3386/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
ART-FARM Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Kft. (tehenészeti telepi gépbeszerzés – Csabacsûd
– K. É. – 4372/2009)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések VIII. – K. É. –
4285/2009)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat [Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában
és az I. kerületi Gamesz kezelésében lévõ Iskola u. 14.
(hrsz. 14265.) szám alatti 15150 mûemléki törzsszámú,
mûemlék épület felújítási munkái – K. É. – 4034/2009]
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat [Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában
és az I. kerület Gamesz kezelésében lévõ Bécsi kapu tér
8. (hrsz. 6618.) szám alatti, 15008 mûemléki törzsszámú, mûemlék épület felújítási munkái – K. É. –
4035/2009]
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (vizes tervezés
– KEOP-7.3.1.1./1F-2008-0002 és KEOP-7.3.1.1./1F2008-0006 – K. É. – 4254/2009)
Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás (a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén tárgyú projekt teljes körû
projektmenedzsment-feladatainak ellátása – K. É. –
3432/2009)
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Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (a Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. részére nyomdai szolgáltatás beszerzése – K. É. – 3890/2009)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (laborvegyszer beszerzése – K. É. – 3131/2009)
Hit Gyülekezete (a debreceni Huszár Gál iskolaépítési projekt III. ütemének megvalósítása – K. É. –
4116/2009)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
debreceni kirendeltségének helyet adó ingatlan bérlete
a dokumentációban részletezettek szerint határozatlan
idõtartamra – K. É. – 3732/2009]
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (a nukleáris szállítók csoportja budapesti plenáris hetének megszervezése – K. É. – 4041/2009)
Pesterzsébet Önkormányzata (közterületi fák fenntartása 2009. – K. É. – 3747/2009)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (Mûvészetek Háza – K. É. – 3692/2009)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a bátaapáti
NRHT telephelyére MSZ 11715 szerinti Tü 5/20 tüzelõolaj beszerzése – K. É. – 4353/2009)
Százhalombatta Város Önkormányzata (külterületi
földingatlanok vásárlása – K. É. – 3996/2009)
Százhalombatta Város Önkormányzata (a sátras uszoda használatára irányuló bérleti szerzõdés – K. É. –
4199/2009)
Tata Város Önkormányzata (Tata város belterületi
közútjainak burkolatfelújítása – K. É. – 0203/2009)
Törökszentmiklós Város Önkormányzata (a törökszentmiklósi Akácos utca felújítása – K. É. – 21793/2008)
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (4127/Veszprém/08 – csontsebészeti implantátumok – K. É. – 20193/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Újfehértó Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2009. február 18-i, 20. számában K. É. –
2272/2009 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3994/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest XI. kerület,
Újbuda, Tóváros lakópark Bodorka tömb régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése (4 087 422 Ft)
– K. É. – 21440/2008]
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (adminisztratív feladatok ellátása – K. É. – 4173/2009)
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Kösely Mezõgazdasági Zrt. (a szerepi szarvasmarhatelep trágyatárolójának és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése – K. É. – 4026/2009)
Magyar Közút Kht. (téli üzemeltetéshez kapcsolódó
munkaerõ-kölcsönzés – K. É. – 3851/2009)
Országgyûlés Hivatala [szó szerinti jegyzõkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyûlés plenáris,
valamint bizottsági üléseirõl és egyéb tanácskozásairól
(235.) – K. É. – 3920/2009]
Pesterzsébet Önkormányzata (Második Panel Plusz hitel – K. É. – 4176/2009)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a kiégett kazetták átmeneti tárolójához tartozó épületek takarítása,
öltözõügyeleti feladatok ellátása, valamint téli idõszakban az udvartér hó- és jégmentesítése – K. É. –
4330/2009)
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (irat- és
dokumentumkezelõ ügyviteli rendszer beszerzése
– K. É. – 4283/2009)
Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(tájékoztató a szerzõdés módosításáról – K. É. –
4251/2009)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete
(gépjármûvek, szállító eszközök beszerzése – K. É. –
4345/2009)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (irodahelységek felújítása/2008. – K. É. – 4190/2009)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármû monitoring
pilot/2007. – K. É. – 4192/2009)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (beszerzési folyamat támogatása/2008. – K. É. – 4195/2009)
Bácsbokodi Aranykalász Mezõgazdasági Szövetkezet
(ajánlatkérõ sertés- és szarvasmarhatelepén trágyakezelés korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 3535/2009)
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (12 db +100%
azonos gyártótól származó, azonos kivitelû, alacsony
padlós, új, helyi közlekedésre is alkalmas, elõvárosi
szóló autóbusz zárt végû pénzügyi lízingje – K. É. –
4325/2009)
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest, Hadnagy
u. 8–10. szám alatti régészeti feltárásokból származó
leletanyagok restaurálása (2 893 917 Ft) – K. É. –
21429/2008]
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006.
évi panelprogram megvalósítása keretében 10 db ipa-
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rosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos felújítása, 6,7 részek – K. É. – 3911/2009)
Dombegyházi Agrár Zrt. (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. – 4437/2009)
Dombegyházi Agrár Zrt. (mezõgazdasági gép beszerzése – K. É. – 4439/2009)
Dombóvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ kezelésében lévõ úthálózat gépi síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkái, 73,9 km helyi közút, ebbõl 68,2 km
burkolt, 5,7 km burkolatlan, 347 184 m2 – K. É. –
0494/2009)
Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. [ajánlatkérõ
feladatába tartozó közterületi parkok, zöldterületek fenntartási munkái (58 778 366 Ft) – K. É. –
20044/2008]
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (HEFOP
3.1.1-es központi program megvalósításához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása – K. É. –
0333/2009)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (HEFOP
3.1.1. program IKT kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok – K. É. – 0334/2009)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (virtuális modellrendszer közismereti adaptációja – K. É. –
0335/2009)
Fényeslitke Község Önkormányzata (Fényeslitke–
Döge települések közös szennyvízcsatornázása II. ütem
tervezése és kivitelezése – K. É. – 0507/2009)
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága [Mórahalom
külterületén megvalósítandó Zöld Közösségi Ház és
Erdei Iskola bútorozása, kerti és használati eszközeinek beszerzése (23 871 563 Ft) – K. É. – 20048/2008]
Ligetfürdõ Kft. (az újszegedi fürdõkomplexum fejlesztése – bontási munkálatok – K. É. – 18830/2008)
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (állatihulladék-gyûjtõ központ – K. É. – 4030/2009)
Országos Mentõszolgálat [ruházati beszerzés,
2550 pár munkavédelmi cipõ (85 890 000 Ft) – K. É. –
4002/2009]
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
(2 évre szükséges gyógyszerek és infúziók – K. É. –
20777/2008)
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet [különféle laboratóriumi vegyszerek, reagensek beszerzése, 2 évre (Diagnosticum Zrt.) – K. É. – 20809/2008]
Országos Vérellátó Szolgálat (18/OVSZ/2006. besugarazó készülék – K. É. – 4296/2009)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 4326/2009)
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A Közbeszerzése Értesítõ 31. számának (2009. március 16.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (ADÓ lapcsalád
beszerzése – K. É. – 4081/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [õrölt égetett mész
szállítása (K605) – K. É. – 3323/2009]
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (tisztítószer beszerzése – K. É. – 3948/2009)
Honvédelmi Minisztérium (hálózatbiztonsági szoftverlicencek megújítása – K. É. – 4047/2009)
Karolina Kórház-Rendelõintézet [adminisztratív
(pénzügyi, számviteli, munkaügyi, controlling) feladatok ellátása, közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával – K. É. – 3332/2009]
Kunszentmiklós Város Önkormányzata (közszolgáltató kiválasztása települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására – K. É. – 4003/2009)
Országos Onkológiai Intézet (izotópok beszerzése a
2009. évre – K. É. – 3477/2009)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (12-9/2009 DSA laboratóriumi anyagok – K. É. – 3646/2009)
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (forgalomirányító berendezés üzemeltetése és karbantartása
– K. É. – 4131/2009)
TEFÜ Településfejlesztõ és Üzemeltetõ Nonprofit Kft.
(Maglód Város Önkormányzata fenntartásában lévõ
közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak
a szorgalmi idõszakban történõ ellátása, valamint a
szociális, a munkahelyi és vendégétkeztetés egész évben munkanapokon történõ biztosítása – K. É. –
3478/2009)
Velence Város Önkormányzata (építési beruházás
– K. É. – 4331/2009)
Velence Város Önkormányzata (járóbeteg-szakellátó
központ építése – K. É. – 4333/2009)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (hosszú lejáratú és
rövid lejáratú, HUF bázisú hitel biztosítása – K. É. –
4046/2009)
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (városi csuklós autóbusz beszerzése – K. É. – 4048/2009)
Vasi Volán Közlekedési Zrt. (gázolaj szállítása – K. É.
– 4241/2009)

Részvételi felhívás
Hatvan Város Önkormányzata (hosszú távú hitel felvétele – K. É. – 4528/2009)
Honvédelmi Minisztérium (külföldön nem fegyveres
szolgálatot teljesítõ, illetve ideiglenesen vagy tartósan
külföldön tanulmányokat folytató személyek egyes ellátási és támogatási feladatainak végrehajtása – K. É. –
3736/2009)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (részletes
megvalósíthatósági tanulmány – beleértve a költséghaszon-elemzések és a megvalósítás során szükségessé
váló közbeszerzések mûszaki dokumentációinak – elkészítése – K. É. – 3358/2009)
Meggy Kert-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelõi Értékesítõ Szövetkezet (diómosó, -szárító, -osztályozó gépsor, valamint gravitációs magszeparátor beszerzése
– K. É. – 4180/2009)
MOL Nyrt. (kétdimenziós folyadékkromatográf tömegspektrométer beszerzése 2009. – K. É. – 3606/2009)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a szegedi
elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt megvalósítása keretében a PR- és marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtása – K. É. – 4185/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (hitelnyújtási szolgáltatások – K. É. –
4187/2009)
BKV Zrt. (faipari anyagok szállítása – K. É. –
4304/2009)
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. [Budapest V. kerület, Stollár
Béla u. (Szemere u.–Bajcsy-Zsilinszky u. között) és
Falk Miksa u. (Kossuth Lajos tér–Szent István körút
között) vízvezeték építése, felújítása – K. É. –
3433/2009]
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. [Budapest XII., Németvölgyi
út (Istenhegyi út–Szendi utca között) DN 500 passzív
bevonatos göv. és DN 150 passzív bevonatos göv., D 160
KPE vízvezeték fektetése – K. É. – 3549/2009]
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. [Budapest V–VII. kerület,
Károly krt. (Astoria–Károly krt. 20.) vízcsõfektetés
– K. É. – 3589/2009]

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (autóbuszbeszerzés
– K. É. – 3600/2009)
Somló Volán Rt. (üzemanyag szállítása – K. É. –
4336/2009)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Celldömölk Város Önkormányzata (bankszámlaszerzõdés – K. É. – 2939/2009)
Füzesabony Város Önkormányzata (számlavezetés és
folyószámlahitel folyósítása – K. É. – 3634/2009)
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (az intézet
székhelyére élelmiszer beszállítása – K. É. – 2614/2009)
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (ajánlatkérõ telephelyén hõszolgáltatás – K. É. –
2887/2009)
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (õrzés-vagyonvédelem – K. É. – 4032/2009)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (elektromágneses sugárzás mérésére szolgáló eszközök beszerzése – K. É. –
4164/2009)
Nyírbátor Város Önkormányzata (Hit és Egészség Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért címû projekt keretén belül megvalósuló
nyírbátori gyógyfürdõ és tanuszoda építése, valamint
medence felújítása – K. É. – 3925/2009)
Országos Vérellátó Szolgálat (9/OVSZ/2009. haemonetics szerelékek, uniós – K. É. – 4369/2009)
Pécsi Tudományegyetem (egész napos betegélelmezési feladatok ellátása készételszállítással – K. É. –
3445/2009)
Pilisi Parkerdõ Zrt. (természetvédelmi fejlesztések a
Pilisi Parkerdõ Zrt. területén – I. ütem – K. É. –
3310/2009)
Semmelweis Egyetem (1 db mobil C-íves kardiológiai
képerõsítõ berendezés beszerzése és 1 db elektrofiziológiai rendszer bérlete, EU-s – K. É. – 4051/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése IX. – K. É. – 4057/2009)

Visszavonás
Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ Kft. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2009.
január 12-én, K. É. – 20126/2008 számmal feladott
ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 3855/2009)
Magyar Posta Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2009. január 6-án, K. É. – 21646/2008 számmal feladott ajánlati felhívás egyes ágazatokban visszavonása
– K. É. – 3858/2009)
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Helyesbítés
Békés Megyei Vízmûvek Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2009. február 13-án, K. É. – 2958/2009
számmal feladott módosítás helyesbítése – K. É. –
3330/2009)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ fenntartásában mûködõ óvodák, részben
önállóan gazdálkodó általános iskolák, összetett iskola,
valamint gimnázium, illetve az önállóan gazdálkodó
két középfokú intézmény gyermek-, diák- és felnõttétkeztetésének biztosítása és a keletkezõ ételhulladék elszállítása – K. É. – 3930/2009)
Oktatási Hivatal (tanulói válaszok lekódolása
– K. É. – 4374/2009)
Országos Rendõr-fõkapitányság (idegen nyelvi képzés a rendõrség kijelölt állománya részére – K. É. –
4255/2009)
Országos Rendõr-fõkapitányság (módszertani, okmányvizsgálói, intézkedéstaktikai és EDR-felhasználói
képzés a rendõrség kijelölt állománya részére – K. É. –
4256/2009)
Százhalombatta Város Önkormányzata (közétkeztetés
biztosítása – K. É. – 4543/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Albertirsa Város Önkormányzata (szilárd burkolatú
utak kátyúzási munkái – K. É. – 4075/2009)
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bolyky
Tamás Általános Iskola (550 adagos iskolai konyha részére 12 hónapra élelmiszer beszerzése – K. É. –
3563/2009)
Balassi Intézet [a Római Magyar Akadémia (Róma,
Via Giulia 1.) Palazzina épületében lakberendezési tárgyak szállítása lakberendezõi tervek alapján – K. É. –
4542/2009]
Bonyhád Város Önkormányzata (TIOP-2.1.3/07/1 a
társadalmi infrastruktúra operatív program keretében
aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése projekthez kapcsolódó szakértõi, tanácsadói feladatok ellátása – K. É. – 3139/2009)
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (mûemléki építési és restaurálási munkák elvégzése, Székesfehérvár,
Romkert kerengõ területén, kapcsolódó közmûépítési
munkákkal – K. É. – 4223/2009)
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Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (étkezési
és ajándékutalványok beszerzése – K. É. – 3988/2009)
Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület (a Kamasz-Tanya Ifjúsági Közösségi Ház és Módszertani
Központ létrehozása, épületfelújítás, -átépítés – K. É. –
4074/2009)
Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (plazmasterilizáló beszerzése – K. É. –
4611/2009)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (kátyúzás
– K. É. – 4206/2009)
PRO Kultúra Sopron Nonprofit Kft. (takarítási szolgáltatás – K. É. – 4237/2009)
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 4291/2009)
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (étkezési utalvány beszerzése – K. É. – 3929/2009)
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet (4468/Veszprém/08. különféle orvosi mûszerek
– K. É. – 3865/2009)

Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármûvek és utánfutók karbantartása, javítása/2009. – K. É. –
4236/2009)
Homrogd Község Önkormányzata (Móra Ferenc Általános Iskola, Könyvtár és Napközi Otthonos Óvoda felújítása, bõvítése, építési munkák – K. É. – 4438/2009)
Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza Város Önkormányzata részére mobil színpad, mobil színpad lefedése és mobil lelátó legyártása és szállítása 2009.
– K. É. – 4049/2009)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (Mûvészetek Háza, rekonstrukció – K. É. – 3871/2009)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Tiszaliget – mûfüves sportpályák tervezése és építése
– K. É. – 4087/2009)
Terézvárosi Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt. (lakó- és vegyes rendeltetésû épületeken különbözõ építési beruházásnak minõsülõ építési, helyreállítási, és általános javítási munkálatok végzése – keretmegállapodás 3. kategória – K. É. – 4549/2009)

Részvételi felhívás
Diákhitel Központ Zrt. (étkezési, ajándék- és kultúrautalványok beszerzése – K. É. – 4339/2009)
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Magyar Közút Kht. (16 db WIM-berendezés burkolatba történõ beépítése 2009. – K. É. – 4562/2009)
MIHÕ Miskolci Hõszolgáltató Kft. (keretszerzõdés
földmunkavégzési tevékenységre – K. É. – 4279/2009)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvízcsatorna-tervezés – K. É. – 3475/2009)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (hivatásforgalmi kerékpárút létesítése a belvárostól a déli
intézményközpontig – K. É. – 3479/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2009. évi távhõvezeték-tervezés – K. É. – 3824/2009)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a debreceni szennyvíztisztító telep korszerûsítésének és bõvítésének megvalósítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 2727/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése X. – K. É. – 4363/2009)
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvek adásvétele
– K. É. – 21655/2008)
Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Rt. [16 db autóbusz megfinanszírozása, operatív lízing (bérlet) keretében – K. É. – 21608/2008]
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [tisztítószerek beszerzése (SG-331.) – K. É. – 4628/2009]
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(a Közlekedési ismeretek oktatási anyagok ismételt kiadása az általános iskolák 1–2. és 3–4. osztályai számára – K. É. – 1647/2009)
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(a Közlekedj okosan oktatójáték és bemutatótaneszköz-csomag újra történõ kiadása az általános iskolák
1–8. osztályai számára – K. É. – 1649/2009)
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
[motorhajtó anyagok (motorbenzin, dízelgázolaj) és a
tüzelõ- és fûtõolaj idõszakos mintavételezésére, elemzésére és az ezzel összefüggõ adatszolgáltatás összeállítására vonatkozó vállalkozási szerzõdés – K. É. –
3138/2009)
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(az M3-as gyorsforgalmi út Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasza koncessziós szerzõdés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításához
kapcsolódó pénzügyi és finanszírozási tanácsadói feladatok – K. É. – 3260/2009)
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Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(vállalkozási szerzõdés keretében a magyarországi folyami információs rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése – K. É. – 3402/2009)
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(a szabadban és tornateremben vagy foglalkozási teremben egyaránt felállítható közlekedési tanpályák beszerzése óvodai és általános iskolai közlekedésre nevelési program folytatásához – K. É. – 3404/2009)
Magyar Televízió Zrt. (a Magyar Televízió Zrt. részére komplett IT-alapú, HD-minõségû televíziós mûsorgyártó rendszer tervezése, leszállítása, tesztelése és
próbaüzeme, oktatása, karbantartása, terméktámogatás nyújtása – K. É. – 4028/2009)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a Képzés minõségének és tartalmának fejlesztése címû kiemelt projekthez kapcsolódó szállodai és éttermi, valamint rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása
– K. É. – 3379/2009)
Pest Megye Önkormányzata (költségvetési integrált
könyvelési rendszer kiterjesztése – K. É. – 3748/2009)
Semmelweis Egyetem (bérleti szerzõdés megkötése a
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika részére
digitális mellkas-felvételezõ berendezés és PACS-rendszer beszerzésére – K. É. – 4191/2009)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(hitelszerzõdés folyószámla- és rulírozó hitel biztosítására – K. É. – 4356/2009)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitel
– K. É. – 3398/2009)
Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. (1 db akadálymentes, kéttengelyes helyközi autóbusz beszerzése
– K. É. – 4209/2009)
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása – K. É. –
4229/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Agrabona Kft. (baromfitelepek korszerûsítése: trágyakezelés – K. É. – 21669/2008)
Balassi Intézet [vállalkozási szerzõdés keretében a
Római Magyar Akadémia (Róma, Via Giulia 1.) Palazzina mûemléki jellegû épületének külsõ és belsõ felújítási munkáinak kivitelezése – K. É. – 4533/2009]
Budaörs Város Önkormányzata (Eperfa u. és Avar u.
út- és közmûépítése, útfelújítása – K. É. – 4546/2009)
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (barlangi világítás
tervezése KEOP-7.3.1.1./1F-2008-0003 – K. É. –
4253/2009)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger, Gárdonyi kert 5. szám alatti ingatlan bölcsõdei célú mûködtetése – K. É. – 4276/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek és Pszichiátriai Betegek Otthona (élelmiszer 2009/01, Virág – K. É. –
21666/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer
beszerzése – K. É. – 0180/2009)
Hernád Község Önkormányzata (oktatási-nevelési
intézmények fejlesztése Hernádon és Pusztavacson
– K. É. – 4359/2009)
Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona [élelmiszerek szállítása (érték:
42 953 158 Ft) – K. É. – 0207/2009]
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (ingatlanbeszerzés Dorogon, 17 személyes munkahelyre
alkalmas, legalább 366 m2 alapterületû, központi fekvésû ingatlan tulajdonjogának megszerzése – K. É. –
0219/2009)
Legfõbb Ügyészség (a Zala Megyei Fõügyészség épületének teljes felújítása – K. É. – 4467/2009)
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.) (bérleti szerzõdés 700 fõ irodai elhelyezésére – K. É. –
4358/2009)
Makó Város Önkormányzata (Makó város fürdõfejlesztéséhez kapcsolódóan mûszaki ellenõri feladatok
ellátása – K. É. – 3380/2009)
Pest Megyei Önkormányzat (a monori József Attila
Gimnázium új, különálló iskolaépületének építési
munkálatai – K. É. – 3941/2009)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (játszóterek építése – K. É. – 4521/2009)
Somogy Megyei Bíróság (a Somogy Megyei Bíróság
illetékességi területén található bírósági épületek
komplex akadálymentesítése vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 21605/2008)
Társasház Budaörs Napsugár sétány 2–4. [Budaörs,
Napsugár sétány 2–4. iparosított technológiával épült
lakóépület energiamegtakarítást eredményezõ felújítási munkái (homlokzat-hõszigetelés, nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés) – K. É. – 4318/2009]
Vám- és Pénzügyõrség (egyenruházati ingek, blúzok
beszerzése – K. É. – 4482/2009)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Aulich Lajos utca–Aradi vértanúk utca–Görgey
Artúr utca csomópont körforgalmú csomóponttá való
átépítése az ajánlati dokumentáció szerinti mûszaki
tartalom alapján – K. É. – 3472/2009)
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Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kaszálás/2009. – visszavonás – K. É. – 4569/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest XI. Újbuda,
Tóváros-lakópark Kistyúk tömb régészeti feltárás kézi
földmunkájának elvégzése (5 954 861 Ft) – K. É. –
21441/2008]
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest III., Királyok
útja 291. megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése (21 555 072 Ft) – K. É. – 21442/2008]
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest XXII., Háros
u. 3. megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának
elvégzése (30 005 640 Ft) – K. É. – 21443/2008]
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest, Szentháromság tér 2. megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése (37 691 136 Ft) – K. É. – 21444/2008]
CSVÖ, a Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség
Gesztora, Intézménye (építés 2 – tájékoztató a 3-as számú szerzõdésmódosításról – K. É. – 4044/2009)
Kiskõrös Város Önkormányzata (Kiskõrös város
uszodaépítési projektje PPP-konstrukció keretében
– K. É. – 20982/2008)
Kiskõrös Város Önkormányzata (Kiskõrös város tornaterem-építési projektje PPP-konstrukció keretében
– K. É. – 20983/2008)
MNV Zrt. (kb. 9600 m2 hasznos területû ingatlan
tulajdonjogának megszerzése adásvétel keretében
– K. É. – 4226/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (31. sz. fõút JászNagykun-Szolnok megyei szakaszainak burkolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése – K. É. – 3401/2009)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (foglalkozás-egészségügy, I. sz.
módosítás – K. É. – 4165/2009)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a szolnoki Aba-Novák Mûvelõdési Központ bõvítése – K. É. –
4362/2009)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó szakértõi feladatok – K. É. –
20629/2008)
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest IV. kerület, Újpest közterületein végzendõ
parképítési munkák – K. É. – 4406/2009)
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest IV. kerületi zöldterületek és fasorok fenntartási munkái 2007–2010. – K. É. – 4413/2009)
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest II., Szépvölgyi út 14., régészeti feltárásokból származó leletanyagok restaurálása (850 000 Ft) – K. É. – 21430/2008]
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest, M0-s keleti
szektor, Pécel 02-es lelõhely, régészeti feltárásokból származó leletanyagok restaurálása (1 300 000 Ft)
– K. É. – 21431/2008]
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest III., Zápor u.
24–26., régészeti feltárásokból származó leletanyagok
restaurálása (760 000 Ft) – K. É. – 21432/2008]
Budapesti Történeti Múzeum [Budapest III., Selmeczi
u. 28–30., régészeti feltárásokból származó leletanyagok restaurálása (460 000 Ft) – K. É. – 21433/2008]
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger, Veres
P. út 1–11. sz. alatti iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos felújításának kivitelezési
munkái – K. É. – 4293/2009)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata [Eger közigazgatási területén iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának kivitelezési
munkái II. ütem (1. rész: Kiskanda út 4.) – K. É. –
4308/2009]
Gyál Város Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 4243/2009)
HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Társaság (közvélemény-kutatás a honvédelmi biztonságpolitikáról – K. É. – 4278/2009)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (helyi közutak
karbantartása és felújítása – K. É. – 3811/2009)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (szarvasmarha-állományok intradermális tuberkulinvizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzése – K. É. –
0736/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (21-es sz. fõút
3+000–7+850 és a 9+750–15+050 km-sz. közötti szakasz négynyomúsítás engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészíttetése – K. É. – 4328/2009)
Nógrád Megye Önkormányzata (a bentlakásos intézmény megvalósításához kapcsolódó építési beruházási
munkák elvégzése – K. É. – 3913/2009)
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Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minõségének Javításáért [észak-alföldi ivóvízminõség-javító projekt (I. ütem) települési vízellátó hálózatok rekonstrukciója tárgyú szerzõdés teljesítésérõl
szóló tájékoztató (közbeszerzés 1. rész, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) – K. É. – 2822/2009]
Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minõségének Javításáért [észak-alföldi ivóvízminõség-javító projekt (I. ütem) települési vízellátó hálózatok rekonstrukciója tárgyú szerzõdés teljesítésérõl
szóló tájékoztató (közbeszerzés 2. rész, Hajdú-Bihar
megye) – K. É. – 2825/2009]
Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minõségének Javításáért [észak-alföldi ivóvízminõség-javító projekt (I. ütem) települési vízellátó hálózatok rekonstrukciója tárgyú szerzõdés teljesítésérõl
szóló tájékoztató (közbeszerzés 3. rész, Jász-NagykunSzolnok megye) – K. É. – 2826/2009]
Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû technológiai rendszereiben üzemelõ szûrõberendezések ellenõrzési munkáinak végzése 2007–2009. években – K. É. –
4410/2009)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY
07/07 – a PSZÁF által használt irodai papíráruk, tájékoztató kiadványok, nyomtatványok és lakossági tájékoztató füzetek nyomdai munkájának elvégzése és esetenként kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
4409/2009)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[ajánlatkérõ szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése – szennyvíztisztító telep átalakítási és
korszerûsítési munkái (8 902 866 euró + áfa) – K. É. –
21126/2008]
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (a Vám- és Pénzügyõri Gyógyház tér-
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figyelõ és biztonságtechnikai rendszerének kialakítása
– K. É. – 4196/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (antidecubitus matrac beszerzése – K. É. – 3660/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (lélegeztetõgépek beszerzése
– K. É. – 3669/2009)
Velence Város Önkormányzata (tervegyeztetés, végleges dokumentáció elkészítése – K. É. – 4138/2009)
VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Veszprémben parkgondozási szolgáltatások végzése – K. É. –
18453/2008)
Volánbusz Zrt. (MSZ EN 590:2004 szabvány szerinti
gázolaj-szállítási szerzõdés – K. É. – 4367/2009)
Volánbusz Zrt. (fékdobok beszállítása, konszignációs
szerzõdés – K. É. – 4368/2009)

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az AVE-Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. kérelme Kisbér Város
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.3/17/2009)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértõ, Tanácsadó Zrt. kérelme Nagykõrös Város Önkormányzata ellen – ügyiratszám:
D.8/12/2009)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami Számvevõszék által kezdeményezett eljárás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.34/3/2009)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az IPROEB S.A. kérelme a MAVIR Zrt.
ellen – ügyiratszám: D.619/22-I/2008)

3240

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/11. szám

A Cégközlöny 11. számában (2009. március 12.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-007043/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bogdán-Hanchak Építõipari és
Kereskedelmi Közkereseti Társaság végelszámolás
alatt (1084 Budapest, Auróra u. 4. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 03 023415; adószáma: 20364513-2-42) 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
11.Fpk.01-08-004662/10. 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) MULTIMA Piackutató, Kapacitáskoordináló és Találmányhasznosító Közkereseti Társaság végelszámolás alatt (1136 Budapest,
Balzac u. 39.; cégjegyzékszáma: 01 03 024702; adószáma:
29660751-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MULTIMA Piackutató, Kapacitáskoordináló és Találmányhasznosító Közkereseti Társaság
Jogelõd(ök):
MULTIMA Piackutató, Kapacitáskoordináló és Találmányhasznosító Gazdasági Munkaközösség
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
27.Fpk.01-08-004460/7. 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) PÁL és MAGYARODI Távközlési Közkereseti Társaság (1203 Budapest, Bíró Mihály
u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 03 024832; adószáma:

20753638-2-43) 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
27.Fpk.01-09-000434/5. 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) Wiener Játékáru Nagykereskedelmi GMK végelszámolás alatt (1037 Budapest III.,
Folyondár u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 04 139105; adószáma: 28079747-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Wiener Játékáru Nagykereskedelmi GMK
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
25.Fpk.01-09-000110/6. 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) LORENZO Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1013 Budapest, Döbrentei u. 10. fszt. 3., telephelye: 1067 Budapest,
Eötvös u. 4–5.; cégjegyzékszáma: 01 06 112684; adószáma: 28366571-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LORENZO Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest V., Szerb u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.
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A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-006209/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-07-004122/17. 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) FB-H Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1221 Budapest, Arany János
u. 130/B; cégjegyzékszáma: 01 06 119069; adószáma:
28271884-1-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) ENERGI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1098 Budapest, Dési
H. u. 20. III. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 412304; adószáma: 28559964-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ENERGI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-007284/5. 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) SAMAJÓ Általános Tanácsadó
és Szolgáltató Betéti Társaság (1172 Budapest, Laskó
u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 06 210961; adószáma:
28258759-2-01) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ETALON Biztosítási Tanácsadó és Szolgáltató Betéti
Társaság
ETALON Általános Tanácsadó és Szolgáltató Betéti
Társaság
SAMAJÓ Biztosítási Tanácsadó és Szolgáltató Betéti
Társaság
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
16.Fpk.01-08-006266/6. 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) JM 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1039 Budapest, Czetz János u. 96.; cégjegyzékszáma: 01 06 510858;
adószáma: 28648655-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-004464/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-008159/5. 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) MÖLLI TRANS Fuvarozó és
Szállítmányozási Betéti Társaság (1204 Budapest,
Csorba utca 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 212953; adószáma: 28339924-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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) 2009. január 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Yaba Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Táraság (1119 Budapest, Andor u. 11/A; cégjegyzékszáma: 01 06 512422; adószáma: 28652421-2-43) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-005627/6. 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) RAP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1037 Budapest, Gyógyszertár
u. 55. I/4.; cégjegyzékszáma: 01 06 519945; adószáma:
28678171-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-09-000155/6. 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) DALS TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1093
Budapest, Lónyay u. 58.; cégjegyzékszáma: 01 06 615710;
adószáma: 29101629-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DALS TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1113 Budapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-002331/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2006. augusztus 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLACK COBRA Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1053 Budapest, Múzeum
krt. 25. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 715375; adószáma: 28726418-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BLACK COBRA Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BLACK COBRA Személy- és Vagyonvédelmi Betéti
Társaság
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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
25.Fpk.01-09-000154/6. 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) INFOHAJÓ Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1074 Budapest, Szövetség
u. 29–31. 2. em. 68.; cégjegyzékszáma: 01 06 724472;
adószáma: 20340016-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INFOHAJÓ Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON-SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-006528/6. 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) HD VISION Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1096 Budapest, Vendel u. 24. fszt. 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 727119; adószáma: 20536017-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HD VISION Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Szentendrei út 36. 7. em. 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-09-000744/7. 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) MOPET 2000 Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Betéti Társaság végelszámolás alatt
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(1191 Budapest, Hamvas u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 728793; adószáma: 20577928-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MOPET 2000 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Angol u. 43. 3. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

3243

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-005199/10. 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) ÉVAND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1174 Budapest, Sóska u. 38.; cégjegyzékszáma: 01 06 737386; adószáma: 20892410-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÉVAND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-09-000432/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BIT ’97 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1203 Budapest, Gólya u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 732018; adószáma: 21326866-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-09-000120/5. 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) ROYALS 2000 Építõipari Betéti
Társaság (1082 Budapest, Baross u. 63.; cégjegyzékszáma: 01 06 737122; adószáma: 20798732-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ROYALS 2000 Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Szarvas u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-005332/6. 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) MARKER GUARD Biztonsági
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1171 Budapest, Debercsény u. 17., rövidített neve: MARKER
GUARD Bt.; cégjegyzékszáma: 01 06 751522; adószáma:
21417542-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-005039/10. 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) JóGa Speed Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1115 Budapest, Bártfai u. 36. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 761711; adószáma: 20923965-2-43) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-09-000748/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002098/16. 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) GRÉBÓKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1211
Budapest 21, Tass u. 2. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 06 767518; adószáma: 20957193-2-43) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PERGO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Kresz Géza
u. 29.; cégjegyzékszáma: 01 09 264514; adószáma:
10846229-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PERGO Divatáru Készítõ és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1185 Budapest, Bartók Béla u. 54.
1165 Budapest, Hunyadvár u. 58.
1131 Budapest, Dolmány u. 27.
1132 Budapest, Kresz Géza u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-09-000758/6. 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) VTGe Elektronics Informatikai és
Kereskedelmi Kft. (1016 Budapest, Tigris u. 54.; cégjegyzékszáma: 01 09 065250; adószáma: 10319017-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-004610/6. 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) MAJOR-KÖZMÛ Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest, Egressy
tér 10/A, rövidített neve: MAJOR-KÖZMÛ Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 260104; adószáma: 10795381-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Szentpéteri u. 14. I. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-006301/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TECHNOIR Technológiai és Irányítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Budapest, Nefelejcs u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 266326; adószáma: 10868865-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-008074/4. 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) PIKOLÓ Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1203 Budapest, Lajtha László u. 1. fszt. 2.;
c é g j e g yz é k s z á ma : 0 1 0 9 2 6 7 0 9 1 ; a d ó s z á ma :
10874365-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
PIKOLÓ Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-005077/7. 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) FTC-Marketing Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1091 Budapest,
Üllõi út 129.; cégjegyzékszáma: 01 09 360160; adószáma:
10909917-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FTC-Marketing Korlátolt Felelõsségû Társaság
FTC-Kordax Marketing Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
29.Fpk.01-08-004868/8. 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) TELSTAR-94. Iparcikk Kereskedelmi és Kölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1023
Budapest, Török u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 364011;
adószáma: 10963403-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001864/15. 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) ELSZÖV-U. P. S. Elektromos Épületgépészeti Szerelõ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1047 Budapest, Sörétgyár
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u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 367454; adószáma:
12011571-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Jakab József u. 17.
1044 Budapest, Kisfaludy u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001843/8. 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) M. U. N. Kereskedelmi, Ipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1087 Budapest, Kõbányai út 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 369711; adószáma: 12036536-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M. U. N. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Üteg u. 28. IV/27.
1102 Budapest, Állomás utca 19. 6. em. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-09-000876/7. 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) HUAYIMEX Kereskedelmi Kft.
végelszámolás alatt (1035 Budapest, Vörösvári út 5.
10. em. 58.; cégjegyzékszáma: 01 09 464352; adószáma:
12085695-2-41) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-002230/9. 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) Nivokomplex Produkciós és Mûsorkészítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1072 Budapest, Rákóczi út 28. 3. em. 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 565521; adószáma: 12211805-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NIVO-KOMPLEX Vállalkozási Mérnökiroda és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Hímzõ u. 1. V/27.
1118 Budapest, Háromszék u. 2057/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-003563/8. 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) T. MARIANNA Szolgáltató, Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1174 Budapest, Damjanich u. 59.; cégjegyzékszáma:
01 09 661348; adószáma: 12273571-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-007706/5. 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) Türkiz-Nemzetközi Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1132 Budapest, Visegrádi u. 23. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 674424; adószáma: 12392362-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Türkiz-Törökország Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Türkiz-Nemzetközi Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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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
3.Fpk.01-08-005497/10. 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) KELEMEN-ZOKNI Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Szabolcs u. 4. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 680254; adószáma: 11862628-2-41) 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 Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-09-000615/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B-PHARMA Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1037 Budapest, Zay u. 1–3.; cégjegyzékszáma:
01 09 680805; adószáma: 11873903-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
B-PHARMA Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Zuhany utca 2/B
Jogelõd(ök):
B-PHARMA Kutató és Fejlesztõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000361/9. 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) AFRA-CAR Szolgáltató és
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Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1043
Budapest, Aradi utca 13. 5. em. 29.; cégjegyzékszáma:
01 09 682879; adószáma: 11912819-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Aradi u. 13. 7. em. 42.
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
9.Fpk.01-08-006144/8. 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) Syrus Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Budapest, Georgina u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 683708; adószáma: 11927710-2-42) 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
14.Fpk.01-09-000172/4. 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) SHUN LI 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1149
Budapest, Egressy út 23–25., rövidített neve: SHUN LI
2000 Kft. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 09 686612; adószáma: 11986029-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SHUN LI 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1082 Budapest, Hock János u. 7. fszt. 4.
Fióktelepe(i):
7632 Pécs, Berek u. 2.
7800 Siklós, Felszabadulás u. 21.
7800 Siklós, Felszabadulás u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1113 Budapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2.
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A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-007191/8. 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) FX-60 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1085 Budapest, Rigó utca 6–8.; cégjegyzékszáma: 01 09 690977;
adószáma: 11167686-2-42) 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
24.Fpk.01-07-005797/27. 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) J. I. C. H. Ingatlanforgalmazó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061 Budapest, Dalszínház u. 10. II. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 692807; adószáma: 12564282-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-09-000884/6. 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) Greben Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Szegedi út 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 695875; adószáma: 12632194-2-41)
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.
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A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-006808/8. 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) MÉDIA DIREKT 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1065 Budapest, Podmaniczky
u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 696586; adószáma:
12648034-2-42) 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
25.Fpk.01-09-000745/6. 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) Vizy & Simon Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1149 Budapest, Kopja u. 14. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 698241; adószáma: 12680960-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Vizy & Simon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Toteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 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
25.Fpk.01-08-003756/13. 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) GRANDE COMERCIAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1102 Budapest, Halom u. 4. fszt. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 699227; adószáma: 12701306-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAAD-BAU Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Farkas László u. 4.
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1221 Budapest, Szállítók u. 3.
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-007835/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sancus Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1037 Budapest, Viharhegydûlõ 16496.; cégjegyzékszáma: 01 09 704242; adószáma:
12804193-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Sancus Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Vihorlát u. 13.
1025 Budapest, Cseppkõ köz 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-09-000175/5. 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) GAMISA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest,
Mexikói út 53. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 707709;
adószáma: 12874433-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
2093 Budajenõ, Óvoda köz 1.
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
25.Fpk.01-09-000873/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 4. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) SZIVARÉP Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1135 Budapest, Ambrus utca 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 708760; adószáma: 12895937-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZIVARÉP Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2092 Budakeszi, Erdõ utca 19.
2092 Budakeszi, Erdõ utca 129.
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
8.Fpk.01-08-001280/14. 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) EXCELSIOR-IFB Ingatlanfejlesztõ
és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Budapest, Zsemlékes út 50.; cégjegyzékszáma: 01 09 708953;
adószáma: 11881711-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91. Levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-006940/9. 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) LAKIM Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1074 Budapest, Dohány u. 22–24.; cégjegyzékszáma: 01 09 709403;
adószáma: 12908091-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LAKIM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1143 Budapest, Ilka u. 35. 2. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.
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A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-09-000726/7. 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) BAME 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1035 Budapest, Kerék u. 6. 1. em. 2/A; cégjegyzékszáma: 01 09 712908; adószáma: 11449241-2-41)
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
3.Fpk.01-08-008080/6. 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) Bence Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1138 Budapest, Népfürdõ utca 21. F ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 713971; adószáma: 12131284-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bence Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Bence Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Pannónia u. 49/B
1027 Budapest, Margít krt 64/A
9022 Gyõr, Szent István út 35. 3. em. 5.
9111 Tényõ, Táborvölgy u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom út 1.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-005834/8. 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) ARIES-2000 Ipari, Kereskedelmi
& Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106
Budapest, Fehér út 10. 3/A ép.; cégjegyzékszáma:
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01 09 730547; adószáma: 13346199-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1011 Budapest, Bem rkp. 26.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-07-004656/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) N+F CAR-GO Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107
Budapest, Szárnyas u. 8/B 3. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 732142; adószáma: 13377128-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
N+F Kalo Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Baross u. 10. 3. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-003915/7. 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) MIRROR 2004 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest, Nyírpalota u. 12. 10. em. 62.; cégjegyzékszáma:
01 09 732627; adószáma: 13387323-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Városmajor u. 36–38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON-SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-006443/8. 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) PIKTOR-ÉP Építõipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(1083 Budapest, Práter u. 71. fszt. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 733726; adószáma: 13408422-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-003769/10. 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) HOT-SPEED Gépjármû-kereskedelmi és Teherszállító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Petz Ferenc utca 26. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 736545; adószáma: 13048310-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 19. 2. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006265/21. 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) MADITECH Szerszámkészítõ és
Gépgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1212 Budapest, Dunadûlõ u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 739705;
adószáma: 13100959-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MA-DI 2005 Szerszámkészítõ és Gépgyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Stromfeld A. utca 7. D ép. 7. em. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-003117/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 5. napján jogerõre emelkedett
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végzésével a(z) B. SZILIKÁT-KER Gyártó, Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201
Budapest, Tótfalusi Kis Miklós sétány 8. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 864670; adószáma: 13619574-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149
Budapest, Várna utca 22. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 871847; adószáma: 13761279-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. em. 3.
Lev. cím: 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-08-000061/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000313/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RELEVANZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095
Budapest, Soroksári út 5. V. lház. 8. em. 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 867345; adószáma: 13674346-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BIG-DÁN BAU Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074
Budapest, Dohány utca 48. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 875027; adószáma: 13821775-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46, 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-07-005482/20. 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) VEMSEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1238 Budapest, Grassalkovich
út 167/B; cégjegyzékszáma: 01 09 871538; adószáma:
12987607-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2315 Szigethalom, Sport utca 8/2. fszt. 2.
1082 Budapest, Nap utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-003098/12. 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) ST. TENISZ POINT Kereskedel-

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004248/8. 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) TOP STATE INVEST Ingatlanfejlesztõ, Beruházó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1124 Budapest, Tamási Áron u. 18/B; cégjegyzékszáma: 01 09 875976; adószáma: 13839727-2-43) 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
13.Fpk.01-07-004184/27. 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) NIGHT WACHE Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Budapest, Bártfai
utca 44. fszt.; cégjegyzékszáma: 01 09 878129; adószáma:
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13882835-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SOKASARA FEKETE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
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
2.Fpk.01-08-002344/12. 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) EUROPATROL Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1204 Budapest, Tátra téri piac 135., telephely: 1221 Bp., Kõérberki u. 28.; cégjegyzékszáma:
01 09 878797; adószáma: 13233482-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Europatrol Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Vezér u. 3.
1204 Budapest, Tátra téri piac 141.
2040 Budaörs, Ady Endre utca 43.
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 Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-003583/12. 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) BO-SZA 2005. Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1038 Budapest, Víziorgona utca 3. 1. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 884624;
adószáma: 13566249-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Árpád utca 183.
2360 Gyál, Vecsési út 8.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-008493/7. 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) VITECH VI-SZI Épületgépészeti
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Acélcsõ
u. 2–22.; cégjegyzékszáma: 01 09 902644; adószáma:
10527427-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Richter J. u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000107/12. 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) DOMBÓ-PACK Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest, Múzeum körút 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 903067; adószáma: 13746850-2-41) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000121/12. 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) CASYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Budapest,
Kerepesi út 27. A ép., elõzõ címe: 2132 Göd-Felsõgöd,
Kádár u. 49.; cégjegyzékszáma: 01 09 905236; adószáma:
10752722-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-007639/7. 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) SZENTES VIRÁG Kertészeti,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Lehel utca 61.; cégjegyzékszáma:
01 09 907675; adószáma: 12817717-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001292/20. 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) SZTOLISZ Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (elõzõ neve: BARANYAI 2 TSA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság) (1203 Budapest, Géza
u. 19. fszt. 2/A, elõzõ címe: 2310 Szigetszentmiklós, Rév
u. 167.; cégjegyzékszáma: 01 09 910906; adószáma:
13777267-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Fõvárosi Bíróság
22.Fpk.01-08-000650/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Középületépítõ Zrt. (1115 Budapest,
Bartók Béla út 105–113.; cégjegyzékszáma: 01 10 041860;
adószáma: 10759190-2-44) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Középületépítõ Rt.
Európai Építõ Rt.
Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest V., Molnár u. 19.
1087 Budapest, Kerepesi út 27/A
Jogelõd(ök):
KÖZÉV Kõmûves Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000568/18. 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) Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (7900 Szigetvár,
Rózsa F. u. 20/1.; cégjegyzékszáma: 02 06 062804; adószáma: 20069524-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000777/9. 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) Magyar és Társa Szolgáltató Betéti
Társaság (7900 Szigetvár, Radován tér 12. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 02 06 069264; adószáma: 20722403-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7900 Szigetvár, Alapi Gáspár u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

3254

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/11. szám

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000715/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000800/9. 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) PRENKUSZ Sütõipari Betéti Társaság (7773 Villány, Baross Gábor utca 80.; cégjegyzékszáma: 02 06 072229; adószáma: 21991866-2-02) 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 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOMAKO-TEJ Termelõ,
Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7347 Egyházaskozár, Béke utca 20.; cégjegyzékszáma: 02 09 061704; adószáma: 11003784-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TOMAKO Termelõ, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7342 Mágocs, Széchenyi u. 79.
Jogelõd(ök):
TEJÚT Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Kft.
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
3.Fpk.02-08-000589/12. 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) MILEVE Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (7635 Pécs, Székely Bertalan
utca 37.; cégjegyzékszáma: 02 06 073294; adószáma:
22344195-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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.02-08-000827/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) DUNAVÖLGYE Vasipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7716 Homorúd, Szabadság
u. 13.; cégjegyzékszáma: 02 09 061231; adószáma:
10704066-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DUNAVÖLGYE Vasipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
DUNAVÖLGYE Vasipari Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
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
7.Fpk.02-08-000776/11. 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) 2006 ÁCS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7623 Pécs, Szabadság u. 8. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 02 09 068794; adószáma: 13069704-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LARIX-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Ungvár utca 16.
7632 Pécs, Maléter Pál út 80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-09-000051/4. 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) Kreativ-Immobilien Ingatlanközvetítõ Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság végelszá-
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molás alatt (6500 Baja, Honvéd utca 6.; cégjegyzékszáma:
03 06 111991; adószáma: 21491232-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kreativ-Immobilien Ingatlanközvetítõ Építõipari 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.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000634/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LENNOVA Kereskedelmi, Fejlesztõ
és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500
Baja, Magyar u. 10.; cégjegyzékszáma: 03 09 102097; adószáma: 11027528-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GÉPKER Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
GÉPKER Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
LENNOVA Ingatlanközvetítõ, Építõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Nagy István u. (hrsz.: 6959/9.)
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000513/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LEVEN-KOPP Szerelõipari
Fõvállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 23.; cégjegyzékszáma: 03 09 111446; adószáma: 13237998-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000811/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOLD-MANN 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Belsõnyír 67/A; cégjegyzékszáma:
03 09 112793; adószáma: 13560085-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Szolnoki út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000885/6. 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) KUN-VÁZ Szerkezetszerelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6414 Pirtó,
Dózsa Gy. u. 18.; cégjegyzékszáma: 03 09 115161; adószáma: 14074897-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Fazekas G. utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-09-000024/4. 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) FLET Ingatlanforgalmazó, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6400 Kiskunhalas, Czuczor u. 11.; cégjegyzékszáma:
03 09 115432; adószáma: 12651483-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Deák Ferenc utca 23.
6722 Szeged, Mérey u. 10. I. em. 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001330/21. 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) WA-HÁZÉPÍTÕ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6224 Tabdi, Liszt F. u. 37.; cégjegyzékszáma:
03 09 116071; adószáma: 13196224-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WA-HÁZÉPÍTÕ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Irinyi József u. 36/A 6. em. 26.
1022 Budapest, Ali u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.
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21873595-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/3. (1398 Budapest,
Pf. 593), cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000412/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAGAÉP Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Gyár u. 47.; cégjegyzékszáma: 04 06 008074; adószáma: 22157643-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Rt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszáma: 01 10 042004.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-09-000003/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-09-000004/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ancsin és Társa Vendéglátóipari Betéti Társaság (5712 Szabadkígyós, Áchim utca 2/1.; cégjegyzékszáma: 04 06 006822; adószáma: 21100789-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000309/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GABROL-KER Vendéglátóipari
Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár
u. 11.; cégjegyzékszáma: 04 06 007715; adószáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÕTÖRÕ Építõipari, Kereskedelmi
és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (5600 Békéscsaba, Damjanich utca 9.; cégjegyzékszáma: 04 09 006723; adószáma: 13515119-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Rt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszáma: 01 10 042004.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000711/5. 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) Gyógynövény és Erdei Termék Feldolgozó és Értékesítõ Szövetkezet (3554 Bükkaranyos,
Nagyferenczi tanya; cégjegyzékszáma: 05 02 000694;
adószáma: 12532496-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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
7.Fpk.05-08-000741/6. 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) BAUKER 91 Építõipari, Ingatlan
és Kereskedelmi Betéti Társaság (3809 Selyeb, Rákóczi
u. 13.; cégjegyzékszáma: 05 06 000486; adószáma:
21221620-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3524 Miskolc, Nógrádi S. u. 37.
3524 Miskolc, Adler Károly u. 37.
3800 Szikszó, Pázmány P. u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000449/8. 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) BAT MISKOLC Árnyékolás- és
Biztonságtechnikai Betéti Társaság (3533 Miskolc,
Báthory sor 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 008228; adószáma: 21329773-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Árpád u. 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000690/5. 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) SOMA-CAR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3533 Miskolc, Kokilla
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u. 5/A; cégjegyzékszáma: 05 06 008425; adószáma:
21331994-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EZÜSTHOLD 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Avasalja u. 77.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000824/5. 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) Dudás és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (3432 Emõd, Petõfi u. 56.; cégjegyzékszáma: 05 06 012403; adószáma: 21135925-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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.05-08-000747/6. 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) FÉLTÉGLA Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3580 Tiszaújváros, Tompa M. u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 09 001037;
adószáma: 10511594-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FÉLTÉGLA Vállalkozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaújváros, Árpád u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000675/6. 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) EURO TEAM Consulting Korlátolt
Felelõsségû Társaság (3521 Miskolc, Kaptár u. 35.; cégjegyzékszáma: 05 09 001074; adószáma: 10540693-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pongrácz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
BRILL CONSULTING Logisztikai és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
BRILL CONSULTING Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Mária u. 56.
3534 Miskolc, Vasverõ u. 53.
3524 Miskolc, Jósika u. 33. 1. em. 3.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 78.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 37. félem. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000777/6. 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) Magyar Nyugdíjasok Pártja Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társasaság végelszámolás alatt (3530 Miskolc, Corvin u. 5.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 09 010231; adószáma:
13006563-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Magyar Nyugdíjasok Pártja Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
7.Fpk.05-08-000551/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 16. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) PannTop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Miskolc,
Blaha Lujza u. 21.; cégjegyzékszáma: 05 09 010706; adószáma: 13118884-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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
8.Fpk.05-08-000827/5. 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) InterComp Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3555 Harsány, Esze Tamás u. 7. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 05 09 012534; adószáma: 12708530-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Somogyi út 28–30/B 1. em. 3.
1012 Budapest, Várfok u. 18.
1016 Budapest, Mészáros u. 19.
1113 Budapest, Ábel Jenõ utca 17/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000830/5. 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) N-SEC TEAM Biztonsági és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3535 Miskolc,
Kuruc u. 37. 7. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 012804;
adószáma: 13645845-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000797/7. 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) BRE-IT-GÉP 2006. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 05 09 013094; adószáma: 13715890-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
9.Fpk.05-08-000639/14. 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) MÉG-Szer Miskolci Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3521 Miskolc, Mohostó u. 38.; cégjegyzékszáma:
05 09 013549; adószáma: 13829144-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-09-000024/5. 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) Korrekt 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(3524 Miskolc, Mednyánszky utca 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 09 013957; adószáma: 12638444-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LAPPAPÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korrekt 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7761 Kozármisleny, Kinizsi u. 50.
7741 Nagykozár, Nyírfa utca 17.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besenyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000738/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÓTH ZOLTÁN 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6646 Tömörkény,
Dózsa Gy. u. 101.; cégjegyzékszáma: 06 06 013287; adószáma: 21409459-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZ & K HÁZITÉSZTA KÉSZÍTÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6791 Szeged, Kamilla u. 39. A lház.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000637/15. 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) Galla és Tsa Kereskedelmi Kft
végelszámolás alatt (6900 Makó, Liget u. 7.; cégjegyzékszáma: 06 09 003314; adószáma: 11095000-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Galla és Tsa Kereskedelmi Kft.
Galla és Tsa Kereskedelmi Kft. végelszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Ráday u. 26.
6900 Makó, Ráday u. 28.
6900 Makó, Liget u. 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest II.,
Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743. (A helyi kirendeltség címe: 6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 41. I. em. 9.)
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000742/7. 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) L-AND-A Oktató, Szolgáltató,
Tanácsadó Betéti Társaság végelszámolás alatt (2400
Dunaújváros, Kossuth L. u. 3. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma:
07 06 005807; adószáma: 22070245-1-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
L-AND-A Oktató, Szolgáltató, Tanácsadó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Váci M. u. 11. I/4.
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
7.Fpk.07-08-000669/7. 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) ARTEMISZ 2003 Nyelviskola
Oktató Betéti Társaság végelszámolás alatt (2490 Pusztaszabolcs, Szent István utca 1.; cégjegyzékszáma:
07 06 011962; adószáma: 21549407-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ARTEMISZ 2003 Nyelviskola Oktató Betéti Társaság
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 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
7.Fpk.07-08-000511/10. 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) BUTTO Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Martinovics utca 31. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 013463;
adószáma: 22177957-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000633/6. 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) N & L 2001 Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Latinovits Z.
utca 1. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 07 09 007992; adószáma: 12680070-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 8/A
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
7.Fpk.07-08-000449/9. 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) Árvay és Társa Kereskedelmi,
Szolgáltató Betéti Társaság (8123 Soponya, Petõfi S.
utca 209. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 06 012985; adószáma: 21977644-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÁRVAY és ÁRVAY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000790/6. 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) SZAXO Építõipari, Szolgáltató és
Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8087
Alcsútdoboz, 016. hrsz.; cégjegyzékszáma: 07 09 010402;
adószáma: 13290146-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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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
3.Fpk.07-08-000601/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGA-PROFIL Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Szórád
Márton utca 22. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 09 011368;
adószáma: 13528159-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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
3.Fpk.07-08-000753/5. 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) TOBA-KO Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (2400
Dunaújváros, Korányi Sándor u. 1. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 07 09 011811; adószáma: 13637257-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TOBA Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
TOBA-KO Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Bocskai út 3. A ép. fszt. 2.
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
3.Fpk.07-08-000516/8. 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) Tetõ-Ács Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8130 Enying, Török B. u. 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 012300; adószáma: 13759481-2-07) adós
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fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NEDECZKY Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8131 Enying-Balatonbozsok, Tamási Á. utca 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000806/5. 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) Neuhercz és Társa Építõipari és Faipari Közkereseti Társaság végelszámolás alatt (9228
Halászi, Kertalja u. 6.; cégjegyzékszáma: 08 03 001803;
adószáma: 22481793-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Giczi és Neuhercz Építõipari és Faipari Közkereseti
Társaság
Neuhercz és Társa Építõipari és Faipari Közkereseti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9228 Halászi, Püski u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
út 4., cégjegyzékszáma: 15 09 070938.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000703/5. 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) DILAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9025 Gyõr, Szirom u. 24/1.; cégjegyzékszáma: 08 06 003569; adószáma: 22458762-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DILAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Tihanyi Á. u. 55/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000789/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000707/5. 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) SU-GO Cukrászati és Édesipari
Termékgyártó Betéti Társaság (9241 Jánossomorja,
Balassi utca 9.; cégjegyzékszáma: 08 06 007158; adószáma: 22500209-1-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 35.
9241 Mosonszentjános, Balassi utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ABLAK 2002 Szolgáltató Betéti
Társaság (9023 Gyõr, Álmos utca 1. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 011075; adószáma: 21514027-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõr, Sugár út 119.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
út 4., cégjegyzékszáma: 15 09 070938.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000697/5. 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) FERRO-BILANZ Fém- és Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(9026 Gyõr, Bácsai út 167. B ép.; cégjegyzékszáma:
08 06 010108; adószáma: 21079935-2-08) 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.08-08-000842/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rozmaring 2002 Mezõgazdasági,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9012
Gyõr, Tenkes utca 26.; cégjegyzékszáma: 08 06 010677;
adószáma: 21389519-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. (1398 Budapest, Pf. 562), cégjegyzékszáma: 01 10
043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000769/8. 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) LOS CALVOS Vendéglátóipari Betéti Társaság (9071 Gönyû, Kossuth L. u. 68.; cégjegyzékszáma: 08 06 011129; adószáma: 20739038-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Testvérhegyi út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000713/5. 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) S-TRUDI Gyártó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9121 Gyõrszemere,
Tölgyfa u. 28.; cégjegyzékszáma: 08 06 012079; adószáma: 21951633-2-08) 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.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000879/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000701/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) H + L FÖLDMUNKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9136 Rábacsécsény, Petõfi utca 98.; cégjegyzékszáma: 08 06 012575;
adószáma: 22170606-2-08) 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) Elektro Mágia 2006 Betéti Társaság (9025 Gyõr, Bercsényi liget 31.; cégjegyzékszáma:
08 06 012952; adószáma: 22262338-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Elektro-Mágia 2006 Villamosipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9181 Kimle, Fõ út 84.
9025 Gyõr, Bálint M. u. 65. fszt. 2.
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
5.Fpk.08-08-000739/5. 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) NAPSUGI TRANS Szállítmányozási és Fuvarozó Betéti Társaság (9100 Tét, Mátyás király út 19.; cégjegyzékszáma: 08 06 012680; adószáma:
22194749-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5700 Gyula, Lahner György utca 2. fszt. 3.
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
4.Fpk.08-08-000710/5. 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) ODORIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Hajós
utca 19.; cégjegyzékszáma: 08 06 012834; adószáma:
22231464-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000709/5. 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) Õrs-2006. Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság (9464 Und, Fülesi út 23.; cégjegyzékszáma: 08 06 013127; adószáma: 22308605-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegyzékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000902/4. 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) ALPENVELOUR Hungária Kalapgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (9153 Öttevény, 075/9. hrsz.; cégjegyzékszáma: 08 09 002135; adószáma: 10205684-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALPENVELOUR Hungária Kalapgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
ALPENVELOUR Hungária Kalapgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2851 Környe, Szárazdûlõ
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Postacím: 1398
Budapest, Pf. 593, cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000734/5. 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) ACURA HOLDING Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Patak utca 13.; cégjegyzékszáma: 08 09 008373; adószáma:
11888639-2-08) 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
4.Fpk.08-08-000488/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

2009/11. szám

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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000793/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Babos és Társa Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Ojtózi utca 5.; cégjegyzékszáma:
08 09 009914; adószáma: 12727788-2-08) 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
6.Fpk.08-08-000210/12. 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) GAST Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9026 Gyõr, Hédervári u. 22.; cégjegyzékszáma: 08 09 009223; adószáma: 12560934-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
GAST Vendéglátó Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZEGA-SZER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9012 Gyõr,
Kuruc u. 4.; cégjegyzékszáma: 08 09 011795; adószáma:
13179315-2-08) 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
4.Fpk.08-08-000631/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000778/5. 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) NAGY-MÓVÁR TRANS Fuvarozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9200 Mosonmagyaróvár, Zrínyi u. 7.; cégjegyzékszáma:
08 09 009348; adószáma: 12588260-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANGA 2005 Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Tihanyi Á. út 35.
4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 08 09 013009; adószáma:
13482095-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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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adószáma: 13707721-2-08) 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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000040/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. május 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GLÓRIA-FOOD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás
alatt (9111 Tényõ, Árpád utca 26.; cégjegyzékszáma:
08 09 013082; adószáma: 13500744-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GLÓRIA-FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Eõrsy P. utca 13.
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
5.Fpk.08-08-000630/5. 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) FRANCOTEX 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028
Gyõr, Serfõzõ utca 11.; cégjegyzékszáma: 08 09 013511;
adószáma: 13606596-2-08) 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.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000802/5. 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) DOMA-2006 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9300
Csorna, Soproni u. 161.; cégjegyzékszáma: 08 09 013939;

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000808/5. 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) SALINA 2006 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9423 Ágfalva, Patak u. 50.; cégjegyzékszáma: 08 09 014252; adószáma: 13780403-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000506/8. 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) TOM-KÕ Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Vak
Bottyán utca 26.; cégjegyzékszáma: 08 09 015238; adószáma: 14024098-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000712/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OMEGAXIS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024
Gyõr, Vécsey utca 10–12. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma:
08 09 016199; adószáma: 12907856-1-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Damjanich u. 35. 4. em. 22.
1023 Budapest, Mecset utca 17. 2. em. 25/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000792/5. 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) VSZOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8431 Bakonyszentlászló, László király utca 92.; cégjegyzékszáma:
08 09 016234; adószáma: 13455833-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1067 Budapest, Nagymezõ u. 31.
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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-001031/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAGUEL Fa-, Gumi-, Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4080 Hajdúnánás, Polgári utca 65.; cégjegyzékszáma:
09 06 007787; adószáma: 20136837-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4080 Hajdúnánás, Rákosi Viktor utca 16.
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.09-08-001069/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 20. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KLÍMA-X ’99 Légkondicionáló
Berendezések Nagykereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Csángó utca 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 008612; adószáma: 20345286-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KLÍMA-X ’99 Légkondicionáló Berendezések Nagykereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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.09-09-000080/5. 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) POSTA ZSOLT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4064 Nagyhegyes, Hunyadi utca 42.; cégjegyzékszáma: 09 06 009536;
adószáma: 20692090-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
POSTA ZSOLT Építõipari Betéti Társaság
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
5.Fpk.09-08-001090/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MOBIL-BAU 2000 Építõipari Betéti
Társaság (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 011566; adószáma: 21394135-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MOBIL-BAU 2000 Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding
Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-001062/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000902/12. 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) KÓTA-BOR Vendéglátóipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4138 Komádi, Lehel
utca 23. A ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 013071; adószáma: 21911895-2-09) 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 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Piktor Szerepi Szolgáltató Betéti
Társaság (4080 Hajdúnánás, Ady E. krt 25. 4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 09 06 015102; adószáma: 20795461-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Piricsi és Társa Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Szerepi és Társa Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Petõfi Sándor utca 5.
2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán st. 24. 7. em. 19.
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.09-09-000122/4. 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) NYÍR-KO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4264 Nyírábrány, Határõr
utca 98/D; cégjegyzékszáma: 09 06 014360; adószáma:
22277404-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NYÍR-KO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-09-000123/4. 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) Mobil Nõvérek Humán-egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Kishegyesi
út 154. F ép. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 09 06 014416;
adószáma: 22287379-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mobil Nõvérek Humán-egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-09-000160/4. 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) BARI 91 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Szoboszlói út 24. 2. em. 14.; cégjegyzékszáma:
09 09 002157; adószáma: 11146371-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BARI 91 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Kossuth u. 16.
Jogelõd(ök):
BA-RI 91 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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-001051/7. 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) NONÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4080 Hajdúnánás, Vörösmarty u. 43.; cégjegyzékszáma: 09 09 007865;
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adószáma: 12619722-1-09) 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
3.Fpk.09-08-000888/8. 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) BARTÓK-FAKER Ingatlanforgalmazó, Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4224 Hajdúböszörmény, Zelemér u. 8.; cégjegyzékszáma: 09 09 008334; adószáma:
12728033-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BARTÓK-FAKER Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
2.Fpk.09-08-000910/8. 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) Bau Limit 2000 Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen,
Wolaffka utca 32.; cégjegyzékszáma: 09 09 009966; adószáma: 13108500-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Tócóskert tér 1. 9. em. 70.
4030 Debrecen, Szepesi u. 131/B
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
5.Fpk.09-09-000109/5. 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) FOR-KER BAU Építõipari Szolgál-
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tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Tócóskert tér 7. X/76.; cégjegyzékszáma: 09 09 010434;
adószáma: 13225131-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FOR-KER BAU Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Tócóskert tér 7. 10. em. 76.
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.09-08-000218/12. 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) VSZ COLOR Ingatlanforgalmazó,
Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Bán utca 17.; cégjegyzékszáma:
09 09 011106; adószáma: 13377908-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VSZ COLOR Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Kar utca 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000928/8. 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) TESSO Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025 Debrecen, Ispotály
utca 14/F 4. em. 37.; cégjegyzékszáma: 09 09 011561; adószáma: 13488709-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4281 Létavértes, Sziget utca 1–2.
4002 Debrecen, Bayk András kert 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000918/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-09-000114/5. 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) TJ és TF 2005. Ingatlanberuházó
és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200
Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 33. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 09 09 012129; adószáma: 13626570-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
THERMÁL-BAU 2001 Ingatlanberuházó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TISZA TEAM Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Becsky
utca 17.; cégjegyzékszáma: 09 09 015409; adószáma:
12954188-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5065 Nagykörû, Petõfi u. 12–14.
4090 Polgár, Hõsök útja 91.
3390 Füzesabony, Kerecsendi u. 21.
4090 Polgár, Hõsök útja 91.
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
3.Fpk.09-08-000960/10. 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) ALFA-COOP-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029
Debrecen, Cegléd u. 11.; cégjegyzékszáma: 09 09 013821;
adószáma: 13968689-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1114 Budapest, Bartók Béla út 74. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001925/16. 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) TMK DABAS Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., elõzõ címe:
2370 Dabas, Bartók Béla út 29.; cégjegyzékszáma:
09 09 015945; adószáma: 13122571-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2370 Dabas, Vörösmarty u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-001018/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ISO-BÁTIMENTS Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4212 Hajdúszovát,
Apaffy utca 10.; cégjegyzékszáma: 09 09 015389; adószáma: 14414509-2-09) 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 Heves Megyei Bíróság
5.Fpk.10-08-000522/6. 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) MOHÓ 2003. Zöldség-Gyümölcs
Nagykereskedõ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (3300 Eger, Kiskanda u. 10. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 10 06 025663; adószáma: 21876639-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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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.10-08-000110/11. 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) 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: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000424/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KK-DESIGN Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3032 Apc, Rózsa F. út 23.; cégjegyzékszáma:
10 09 026105; adószáma: 12916122-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Karancs út 62.
3016 Boldog, Zsámboki út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000287/13. 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) E-RALLYE SPORT Sportszolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (3300 Eger, Grónay utca 12.; cégjegyzékszáma:
10 09 026398; adószáma: 13457017-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Kistályai út 185.
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
5.Fpk.10-08-000486/7. 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) CAT-IMPEX Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3000 Hatvan, Bajza utca 5.; cégjegyzékszáma:
10 09 027989; adószáma: 13575010-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CAT-R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Cívis u. 7. V. em. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000395/10. 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) 2 H Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3000 Hatvan,
Radnóti tér 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 028315; adószáma: 12013085-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
A. W. IMMO Ingatlanközvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A. W. IMMO Ingatlanközvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
A. W. IMMO Ingatlanközvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1137 Budapest, Katona József u. 16.
1136 Budapest, Tátra u. 46. III/3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-09-000026/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. március 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMMO-BILL Ingatlanfejlesztési,
Beruházási és Kereskedelmi Zártkörû Részvénytársaság (3015 Csány, Kossuth u. 60.; cégjegyzékszáma:
10 10 020249; adószáma: 12052286-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
K & H IMMO-BILL Ingatlanfejlesztési, Beruházási és
Kereskedelmi Részvénytársaság
IMMO-BILL Ingatlanfejlesztési, Beruházási és Kereskedelmi Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Teve u. 8–10.
1055 Budapest, Kosssuth Lajos tér 18. I. em.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
Jogelõd(ök):
K & H IMMO-BILL Ingatlanfejlesztési, Beruházási és
Kereskedelmi 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070881/12. 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) KRISZTIN Kereskedelmi, Piackutató, Tanácsadó Betéti Társaság (2500 Esztergom,
Árok utca 16.; cégjegyzékszáma: 11 06 004022; adószáma: 23657548-1-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Krisztin Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Árok u. 16.
2500 Esztergom, Lõrinc u. 17. fszt. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest XIII., Hegedûs Gy.
u. 5. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-09-070086/8. 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) 2-Kobak Munkavédelmi, Tüzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(2509 Esztergom-Kertváros, Bocskay sor 152.; cégjegyzékszáma: 11 06 006964; adószáma: 20768137-1-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2509 Esztergom-Kertváros, Bocskay sor 166.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest XIV., Besnyõi u. 13. I. em. Lev. c.: 1581 Bp., Pf. 108,
cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070886/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MH-NETT Szolgáltató
Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 44.
7. em. 19.; cégjegyzékszáma: 11 06 008831; adószáma:
21874390-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FENYÕ-GYÖNGY 2000 Munkaerõszolgáltatási Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2840 Oroszlány, Balassi B. utca 27.
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.11-08-070936/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STAR ROAD Kereskedelmi és
Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Zsigmond út 9.; cégjegyzékszáma: 11 09 005538; adószáma: 11471594-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
STAR ROAD Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
STAR ROAD Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Fekete u. 11/l.
2890 Tata, Hamary D. u. 9/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9022 Gyõr, Móricz Zs.
rakpart 1/B 1. D 1., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-09-070062/8. 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 KÉK Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 006322; adószáma:
11478027-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Magáz-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Verebély u. 36. 4/3.
Jogelõd(ök):
Magáz-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070784/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AL-TECHNIK Építõipari Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom,
Szent Tamás utca 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009185;
adószáma: 12991387-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2509 Esztergom-Kertváros, Hegy út 4.
2500 Esztergom, Irinyi út 4.
2500 Esztergom, Irinyi József utca 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070911/10. 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) MAROS LINEA Építõipari,
Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2521 Csolnok, Akácfa út 12.; cégjegyzékszáma:
11 09 009783; adószáma: 13186225-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2509 Esztergom-Kertváros, Párkányi út 10.
2521 Csolnok, Ságvári út 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070889/10. 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) MONOKI Üvegfeldolgozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2509 Esztergom-Kertváros, Nyitrai u. 52/C; cégjegyzékszáma:
11 09 009853; adószáma: 11470201-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2509 Esztergom-Kertváros, Nyitrai u. 52/C
1077 Budapest, Rózsa u. 9/A 2. em. 16.
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
1.Fpk.11-08-070957/9. 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) AD-VESZ-ING Ingatlanforgalmazó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (2500 Esztergom, Hunyadi J. utca 23/A; cégjegyzékszáma: 11 09 011327; adószáma: 13646781-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Prohászka Ottokár utca 2.
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.11-08-070895/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) P. N. B. QUALITY TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2900 Komárom, Klapka Gy. út 48/C 3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 11 09 012055; adószáma: 13847009-2-11) 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.
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11 09 012254; adószáma: 13470520-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Pipacs utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070726/17. 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) NS 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2943 Bábolna,
Széchenyi-lakótelep G2. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
11 09 012904; adószáma: 14062566-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest XIII., Hegedûs Gy.
u. 5. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070983/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070964/12. 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) KDB-SPED Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2836 Baj, Petõfi
Sándor utca 153.; cégjegyzékszáma: 11 09 012102; adószáma: 13855972-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARDÉFINA Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Heine utca 4.; cégjegyzékszáma:
11 09 013200; adószáma: 14142338-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070807/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-09-070042/8. 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) GOLDEN ’78 Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Újvilág utca 16.; cégjegyzékszáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NO KOMMENT HÁRMAS Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi
út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013515; adószáma:
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13876586-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M. L. R. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Lónyay utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest II., Hárshegyi út 5–7. B ép. II/21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.
(A helyi kirendeltség címe: 6701 Szeged, Pf. 1159)
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-09-070005/10. 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) Kovács Fémipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Síkvölgyi út,
hrsz.: 0743/1.; cégjegyzékszáma: 11 09 014841; adószáma: 11850366-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Bibó út 1. B ép. 4. em. 13.
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.11-08-070960/9. 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) FLAMINIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840 Oroszlány,
Deák Ferenc utca 43.; cégjegyzékszáma: 11 09 013826;
adószáma: 12919565-3-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8500 Pápa, Vasvári P. utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOLVENT
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 25. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 895051.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002389/7. 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) MONOPOL 2001 Vendéglátóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Hám Kálmán-ltp. 20. I/1.;
elõzõ székhelye: 2134 Szõd, Dózsa Gy. út 313.; cégjegyzékszáma: 11 09 014274; adószáma: 12663044-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000222/13. 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) Nyerges György Gáborné és
Társa Termelõ és Szolgáltató Betéti Társaság (3073
Tar, Köztársaság út 10.; cégjegyzékszáma: 12 06 004445;
adószáma: 21445011-1-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Nyerges és Társa Termelõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-09-000023/4. 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) Fagyas Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (2643 Diósjenõ, Haladás út 19.; cégjegyzékszáma: 12 06 005374; adószáma:
21581319-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Horváth Kõfaragó Betéti Társaság
Fagyas Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2014 Csobánka, Petõfi Sándor utca 298.
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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.12-09-000019/4. 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) NM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (3100 Salgótarján, Katona József utca 9.; cégjegyzékszáma:
12 06 005405; adószáma: 21402751-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Árpád utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000247/8. 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) AGRO-PORTÁL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3125 Szilaspogony, Dankó
utca 28.; cégjegyzékszáma: 12 06 005463; adószáma:
22367581-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3621 Ózd, Susa út 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000245/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 17. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TRIGON TRADING Jármûautomatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3060 Pásztó, Fõ út 9.; cégjegyzékszáma: 12 09 002537;
adószáma: 11208927-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
TRIGON TRADING Ltd.
Elõzõ székhelye(i):
3102 Salgótarján, Petõfi út 59.
3100 Salgótarján, Kassai sor 6.
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
2.Fpk.12-08-000130/11. 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) FRÉDI EIS Szolgáltató, Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3170 Szécsény, Rákóczi út 85.; cégjegyzékszáma:
12 09 004497; adószáma: 13349051-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000266/8. 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) Palócfácán Vadgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2654 Romhány, Batthyány u. 39.; cégjegyzékszáma:
12 09 005266; adószáma: 13991407-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-09-000142/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001923/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KATONA & ILLÉS Kereskedelmi és Betéti Társaság végelszámolás alatt (2030 Érd,
Iglói u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 013196; adószáma:
24470218-2-13) 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.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ME-MO 2002. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 53.; cégjegyzékszáma:
13 06 045930; adószáma: 21459337-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001686/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002450/6. 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) ATT Mérnöki, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2000 Szentendre, Egresi
utca 70.; cégjegyzékszáma: 13 06 041131; adószáma:
28274382-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SÕREGI STÚDIÓ Hirdetésszervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 61.; cégjegyzékszáma:
13 06 047595; adószáma: 28657103-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001497/6. 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) Pöki Kereskedelmi Betéti
Társaság (2363 Felsõpakony, Kõrösi út 5–7.; cégjegyzékszáma: 13 06 043124; adószáma: 21147263-2-13) 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.13-08-001347/12. 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) GÁLA-PINT Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2051 Biatorbágy,
Iharos út 18.; cégjegyzékszáma: 13 06 049115; adószáma:
21812215-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001574/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001741/7. 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) ARGENT AIRE 3000 Nyomozási,
Biztonsági és Szolgáltató Betéti Társaság (2360 Gyál,
Rákóczi Ferenc utca 30.; cégjegyzékszáma: 13 06 050647;
adószáma: 21898873-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Rákos utca 10.
2045 Törökbálint, Hársfa u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STRAND PEPE Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 146.; cégjegyzékszáma: 13 09 081302; adószáma: 11776899-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 161.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001321/7. 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) NOVIK Mûvészeti Szolgáltató Betéti
Társaság (2092 Budakeszi, Vadrózsa u., 6430. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 06 054522; adószáma: 20543075-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Szekszárdi u. 32. 2. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002547/6. 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) SÁRGA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2143 Kistarcsa,
Pozsonyi utca 58.; cégjegyzékszáma: 13 09 081563; adószáma: 11794352-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001079/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-002543/6. 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) Magyar Lakásépítõ Építõipari
Betéti Társaság (2030 Érd, Komáromi utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 06 059304; adószáma: 22371230-1-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TABURA Biztonságtechnikai és
Nyílászáró-automatizálási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 57.; cégjegyzékszáma: 13 09 090979; adószáma: 12827950-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19.
Fióktelepe(i):
2310 Szigetszentmiklós, Mû út, 12015/7. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.
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A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000264/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001118/8. 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) Pronett Stúdió Rendezvény- és Kulturális Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2330 Dunaharaszti, Felsõduna u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 092075; adószáma: 11753609-2-13) 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.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CINEMADREAM PRODUKCIÓS
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2016 Leányfalu, Kõris utca 10.; cégjegyzékszáma:
13 09 095122; adószáma: 12543142-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001254/7. 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) MONOPOL 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Szarvas u. 4. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 094073;
adószáma: 13003838-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2700 Cegléd, Percel u. 23.
2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 104.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001412/7. 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) DIGITWORLD Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác,
MÁV-telep 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 094128; adószáma: 13006941-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Telephelye(i):
2600 Vác, Széchenyi utca 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000492/12. 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) NO-SZA TRANS Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (2096
Üröm, Csókavár utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 096125;
adószáma: 13117780-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NO-SZA TRANS Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001804/7. 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) Új FÁRAÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (2000 Szentendre, Szûcs József utca 28/A; cégjegyzékszáma: 13 09 096957; adószáma: 13164847-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Új FÁRAÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2011 Budakalász, Taván utca 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5.
fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000930/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001441/6. 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) HA-MA ’2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2351 Alsónémedi, Zrínyi Miklós utca 39.; cégjegyzékszáma:
13 09 097301; adószáma: 13185169-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANNA-CAR 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Cserhát
utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 101676; adószáma:
13412054-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2600 Vác, Rákóczi út 9/A
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.13-08-001436/8. 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) INTERWALL Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2100 Gödöllõ, Hegy utca 30/C; cégjegyzékszáma:
13 09 097599; adószáma: 13205731-2-13) 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.13-07-001610/19. 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) ITM-Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs,
Károly király út 54.; cégjegyzékszáma: 13 09 102876;
adószáma: 10960572-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1132 Budapest, Kresz Géza utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-002249/6. 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) BUSINESS-LINE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Zombori
utca 37/C; cégjegyzékszáma: 13 09 099827; adószáma:
10763306-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 24. II/4.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001359/7. 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) MOBIL FLÓRA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (2092 Budakeszi, Bognár köz 18.; cégjegy-
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zékszáma: 13 09 103624; adószáma: 13507208-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MOBIL FLÓRA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

dett végzésével a(z) Gabi-Csemege Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2736 Mikebuda, Iskola utca 24.; cégjegyzékszáma: 13 09 105919;
adószáma: 13622033-2-13) 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.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001101/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001596/7. 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) Homonnai Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót,
Mária utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 09 103734; adószáma: 13511971-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Fióktelepe(i):
2600 Vác, Szent László út 6.
3744 Múcsony, Fõ út 1.
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. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FERCSI-SZER Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Panoráma u. 39.; cégjegyzékszáma: 13 09 106572;
adószáma: 12585494-2-13) 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
11.Fpk.13-08-002597/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000892/8. 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) PE-PA-DO Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2314 Halásztelek, László utca 12.; cégjegyzékszáma:
13 09 104537; adószáma: 13553539-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001913/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSÉVI FA Faipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2217 Gomba, Ibolya
utca 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 107655; adószáma:
12584668-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2215 Káva, Hunyadi János u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-001479/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRIZMO Építõipari, Ven-
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déglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2378 Pusztavacs, Rákóczi-telep 64.; cégjegyzékszáma: 13 09 108266; adószáma: 11224055-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
8600 Siófok, Szent László utca 200.
8600 Siófok, Fasor sétány 1. D ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002378/6. 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) MÁSZTER-M Szolgáltató, Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2736
Mikebuda, Erdõ út 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 110399;
adószáma: 13384629-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002540/6. 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) SZANATECH Biztonságtechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051
Biatorbágy, Viola u. 58.; cégjegyzékszáma: 13 09 110670;
adószáma: 13691750-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001680/7. 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) TINDEX Kereskedelmi és Szolgál-
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tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2146 Mogyoród,
Rézsû utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 111540; adószáma: 13234373-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Pesti út 154. 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001582/9. 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) Europa eBusiness Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040
Budaörs, Liliom u. 15.; cégjegyzékszáma: 13 09 112737;
adószáma: 13940133-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002517/6. 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) KU-BA 2007. Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót, Imreháza utca 19.; cégjegyzékszáma:
13 09 114262; adószáma: 14008506-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002523/6. 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) N & WILL Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2360 Gyál, Kõrösi út 78.; cégjegy-
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zékszáma: 13 09 114388; adószáma: 11798875-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Fõ u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-003632/7. 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) G. BAU Építõipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8624 Balatonszárszó, Kossuth Lajos utca 17. B ép.; cégjegyzékszáma: 14 09 307840; adószáma: 13306959-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Lónyai u. 13/A fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt., 8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MTLS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, József Attila u. 6., rövidített neve:
MTLS Kft.; cégjegyzékszáma: 13 09 118894; adószáma:
13059073-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000263/15. 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) MUSAMBARU Fa- és Vegyesipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Aszfaltozó u. 67.; cégjegyzékszáma: 13 09 124233; adószáma: 11293837-2-13) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000634/5. 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) ELEK Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság f. a. (7479 Sántos, Fõ utca 107.; cégjegyzékszáma: 14 06 305971; adószáma: 21064979-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000554/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001834/6. 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) EURO-VITÁL Kereskedelmi
és Szaktanácsadó Betéti Társaság (4246 Nyíregyháza,
Borostyán u. 34.; cégjegyzékszáma: 15 06 082650; adószáma: 25660522-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4405 Nyiregyháza, Zsálya u. 20.
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
10.Fpk.15-08-001392/6. 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) BEREG-SÓGOR Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Benczúr út 64.; cégjegyzékszáma: 15 06 086674;
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adószáma: 20272166-2-15) 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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utca 101.; cégjegyzékszáma: 15 06 089577; adószáma:
22844190-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4242 Hajdúhadház, Vásártér 3.
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.15-09-000101/5. 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) HP-Glass Termelõ és Értékesítõ Betéti Társaság (4481 Sóstóhegy, Kemecsei u. 38.; cégjegyzékszáma: 15 06 086960; adószáma: 20365459-2-15) 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.15-08-002076/6. 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) YUGAR-2002 Kereskedelmi
Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090325; adószáma: 21452361-2-15) 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
10.Fpk.15-08-001658/5. 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) TU-SI-FA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fecske
u. 45.; cégjegyzékszáma: 15 06 088978; adószáma:
21098736-2-15) 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
23.Fpk.15-08-001932/5. 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) RÉTILLAT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4374 Encsencs, Bélteki

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000091/5. 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) NYIVA-CSEL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090388; adószáma: 21455539-2-15)
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
10.Fpk.15-08-001668/5. 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) TERRA-ÉPKER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4466 Timár,
Báthori u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 090649; adószáma:
21491847-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Fellegvár köz 3.
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 1. 4. em. 70.
4466 Timár, Báthori utca 32.
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.15-09-000039/5. 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) ALGENA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Jókai u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091740; adószáma: 21799839-2-15)
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
23.Fpk.15-09-000037/5. 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) ROZA-NETWORK-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony,
József A. út 41/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091951; adószáma: 21812404-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-001663/6. 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) KÓCZÉ és TÁRSA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas
J. tér 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 092210; adószáma:
21852280-2-15) 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
23.Fpk.15-09-000135/5. 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) B-FORTUNA 89 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093017; adószáma:
21976650-2-15) 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.15-08-000867/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tisza-Furnér Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4921 Kisar,
Petõfi u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 093121; adószáma:
21992506-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását 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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000134/5. 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) SVETAVLADIS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093241; adószáma:
22114967-2-15) 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.15-09-000115/4. 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) ELENA-SZIMVOL Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093245; adószáma:
22115030-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-09-000133/5. 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) LERAN-2004 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093331; adószáma:
22132114-2-15) 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
10.Fpk.15-08-001667/5. 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) FULL-FUVAR Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság (4623 Tuzsér, Rózsás tér 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 093686; adószáma: 22206204-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Holló u. 63/A 3. em. 7.
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.15-08-001873/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRADESMAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Korányi Frigyes utca 64. III. em. 10.; cégjegyzékszáma:
15 06 094004; adószáma: 20932372-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Dóra u. 2. 1. em. 5.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5.
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 64. III. em. 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 64. III. em. 10.
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.15-08-001895/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HAUS-TREND Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szõlõskert u. 37/B; cégjegyzékszáma: 15 06 094147; adószáma:
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22334103-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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.15-08-001105/8. 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) KELET GUARD SECURITY
Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Sóstói út 14/A II. em. 5.; cégjegyzékszáma:
15 06 094230; adószáma: 22358992-2-15) 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.15-08-001880/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kelet-Plastic Mûanyagfeldolgozó, Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 15.; cégjegyzékszáma: 15 09 065646; adószáma: 11814041-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kelet-Plastic Mûanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Újszõlõ u. 77.
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. l. 3. em. 12.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 15.
4400 Nyíregyháza, Mezõ utca 5. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000983/7. 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) MAXIMUM AD Reklám és Marketing Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Északi krt. 21.; cégjegyzékszáma:
15 09 066272; adószáma: 11995216-2-15) 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
10.Fpk.15-08-001452/5. 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) KELET-KERÉK Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Szarvas út 58. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 070089; adószáma: 13550983-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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
23.Fpk.15-09-000034/4. 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) HO-MO CIBARIA Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4625 Záhony, Kárpát utca 21.; cégjegyzékszáma: 15 09 071121;
adószáma: 13435725-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Paprika A. utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
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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
10.Fpk.15-08-001666/5. 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) CYROK TRANS Nemzetközi, Szállítmányozási, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4441 Szorgalmatos, Klapka u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 09 071644; adószáma: 13992082-2-15)
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.

3287

Elõzõ székhelye(i):
2458 Kulcs, Deák F. út 28.
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
10.Fpk.15-08-001077/6. 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) M+M-Bau Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4334 Hodász, Ady E. u. 68.; cégjegyzékszáma:
15 09 071727; adószáma: 13399939-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2425 Nagykarácsony, Petõfi u. 27/A
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.15-08-000832/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T-N INVEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Új utca 19.; cégjegyzékszáma: 15 09 071645; adószáma: 13992178-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000779/20. 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) REGENERÁL-2002 Építõipari
és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4964 Fülesd, Kossuth út 12.; cégjegyzékszáma:
15 09 071715; adószáma: 12929715-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000594/5. 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) FATA 2004 Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (5126 Jászfényszaru, Szivárvány
utca 1/A; cégjegyzékszáma: 16 06 009304; adószáma:
21992616-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000617/5. 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) WEST-ERN-2006 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (5091 Tószeg,
Alkotmány u. 17.; cégjegyzékszáma: 16 06 009975; adó-
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száma: 22331234-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
WEST-ERN Vendéglátóipari és Kereskedelmi Betéti
Társaság
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
4.Fpk.16-08-000478/5. 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) MAGNETOR-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(5350 Tiszafüred, Téglás utca 42.; cégjegyzékszáma:
16 06 010064; adószáma: 22362342-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000618/6. 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) LÉVAI-NAGY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5420 Túrkeve, Rákóczi
utca 23.; cégjegyzékszáma: 16 06 010078; adószáma:
22365187-2-16) 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.16-08-000671/5. 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) BEJÓ 99 Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Betéti Társaság (5465 Cserkeszõlõ,
Csokonai u. 21/B; cégjegyzékszáma: 16 06 010092; adó-
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száma: 20279905-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BEJÓ 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BE JÓ 99 Jogi Tanácsadó és Képviselõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Vas u. 12. 1. em. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5465 Cserkeszõlõ, Kuna János u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000674/5. 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) TERRA 2005 Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5055 Jászladány,
Dohány u. 2.; cégjegyzékszáma: 16 06 010267; adószáma:
21020041-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZÁR-REN 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Október 23. tér 9. fszt. 2.
4700 Mátészalka, Alkotmány u. 37. II. em. 8.
1146 Budapest, Hermina u. 2. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cégjegyzékszáma: 05 09 005543.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000501/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUSSINES & MAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Kisfaludy u. 27/A; cégjegyzékszáma: 16 09 008000;
adószáma: 13348036-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000636/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000602/5. 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) K. É. B.-05 Építõipari Kivitelezõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5430
Tiszaföldvár, Vas u. 6.; cégjegyzékszáma: 16 09 008347;
adószáma: 13517355-2-16) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) THM INVEST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
Kossuth út 18.; cégjegyzékszáma: 16 09 008895; adószáma: 13750451-2-16) 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
1.Fpk.16-08-000575/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-004570/7. 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) T & L Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Fürdõ u. 2.
4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 16 09 008589; adószáma:
13625122-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cégjegyzékszáma: 05 09 005543.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LONG & WILLIAMS Virtuális Szórakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5051 Zagyvarékas, Táncsics M. út 29., elõzõ székhelye: 1173 Budapest,
534. u. 10., elõzõ cégjegyzékszáma: 01-09-863405; cégjegyzékszáma: 16 09 010621; adószáma: 13594907-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000596/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000372/6. 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) VITO-2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5400 Mezõtúr, Szélmalom út 1.; cégjegyzékszáma: 16 09 008771;
adószáma: 12819513-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Zenész u. 19.
1118 Budapest XI. ker, Regõs köz 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Szélmalom u. 1.
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) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bulldog-Cats Vendéglátóipari
Betéti Társaság (7030 Paks, Kurcsatov u. 17. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 17 06 005811; adószáma: 21819793-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Fenyves u. 21. 1. em. 6.
7030 Paks, Szedres utca 8. II. em. 8.
7030 Paks, Kodály Z. u. 6. IV/13.
7027 Paks, Árpád utca 19.
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 Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000303/13. 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) EXIMPO-TRADE Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 56.; cégjegyzékszáma: 17 09 002142; adószáma: 11286116-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 45.
7100 Szekszárd, Palánki u. 3/B
7122 Kakasd, Kossuth L. u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000401/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GA-BULL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7030 Paks,
Béke utca 8.; cégjegyzékszáma: 17 09 003185; adószáma:
11294797-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kovács Szórakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Fenyves u. 8–10.
7030 Paks, Deák F. utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000300/7. 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) Orbán László Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 95.; cégjegyzékszáma: 17 09 004634; adószáma: 12960815-2-17) adós fi-

2009/11. szám

zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Orbán László Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7090 Tamási, Csortos Gyula u. 11.
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
9.Fpk.17-08-000373/7. 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) GENCOGELL Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100
Szekszárd, Széchenyi utca 29–31.; cégjegyzékszáma:
17 09 004750; adószáma: 13043119-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000267/6. 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) SILA-ROBER Kereskedelmi Betéti
Társaság (9700 Szombathely, Acél u. 4/B; cégjegyzékszáma: 18 06 102501; adószáma: 26862600-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A, cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000248/6. 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) VASI FARMER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Gagarin
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u. 20. I/6.; cégjegyzékszáma: 18 06 103162; adószáma:
26869205-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VASI FARMER Állattenyésztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000304/6. 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) MOSOLY 2005 Oktató és Tanácsadó Betéti Társaság (9700 Szombathely, Thököly
u. 46.; cégjegyzékszáma: 18 06 105651; adószáma:
22187877-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9737 Bük, Kölcsey u. 16/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000256/5. 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) SZABÓ és SZABÓ Szolgáltató Betéti Társaság (9733 Horvátzsidány, Tömördi út 7.; cégjegyzékszáma: 18 06 105913; adószáma: 22316729-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000206/9. 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) Markovics és Társa Vendéglátó
Betéti Társaság (9625 Bõ, Köztársaság tér 1.; cégjegy-
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zékszáma: 18 06 105981; adószáma: 22341240-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9641 Rábapaty, Kossuth u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Rt., 1025 Budapest,
Felsõ Zöldmáli út 61–65/B IV. em. 18., cégjegyzékszáma:
01 10 043648.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000197/10. 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) SZIERA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Fõ tér 22.; cégjegyzékszáma: 18 09 100503; adószáma: 10428634-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Mártirok tere 5. C
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000186/7. 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) VASI GÓLIÁT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9700 Szombathely-Zanat, Csillag u. 17.; cégjegyzékszáma: 18 09 101904; adószáma: 11309341-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VASI GÓLIÁT Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
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 Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000238/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 2. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Lancsák és Társa Vendéglátóipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely,
Vízöntõ u. 7.; cégjegyzékszáma: 18 09 102120; adószáma:
11311311-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Szürkebarát Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000274/6. 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) Unisystem 97 Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Szent Gellért utca 1. B ép.; cégjegyzékszáma:
18 09 103009; adószáma: 11319120-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Faludi F. u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000279/5. 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) KENOL TECHNIC Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9752
Kenéz, Petõfi Sándor utca 8.; cégjegyzékszáma:
18 09 104307; adószáma: 12480234-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BERDO TECHNIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000148/15. 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) Gyöngyös-2000 Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Széll Kálmán u. 8.; cégjegyzékszáma:
18 09 104541; adószáma: 12569263-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000280/5. 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) LINEA Nyomda és Reklámgrafikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely,
Géfin Gyula u. 5.; cégjegyzékszáma: 18 09 103248; adószáma: 11510675-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Jogelõd(ök):
LINEA Reklámgrafikai és Nyomdaipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft.,
1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000129/15. 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) INTER TRANSPORT COMPANY
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc utca 32.; cégjegyzékszáma: 18 09 105946; adószáma: 13281210-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000268/7. 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) VÁMOS és TÁRSA Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Kassák L. utca 24. B ép. 3. lház. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 18 09 106081; adószáma: 13351942-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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 Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000273/6. 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) TNT 2005 Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely,
Hunyadi János út 5–7.; cégjegyzékszáma: 18 09 106148;
adószáma: 13387024-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CREDIT SAVARIA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Szûrcsapó utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000214/14. 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) GLV-MORALE Szállítmányozási
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Kassák Lajos utca 24. A ép. I. lház. tetõtér 2.; cégjegyzékszáma: 18 09 106656; adószáma:
13663652-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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 Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000202/10. 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) JANUS Mûtárgyklinika, Restaurátor, Mûemlékvédõ és Mûtárgy-kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Kõszegi
utca 44.; cégjegyzékszáma: 18 09 106741; adószáma:
13704340-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000177/9. 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) Euro-Vas-Fa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Szabó Miklós utca 6.; cégjegyzékszáma:
18 09 106807; adószáma: 13740940-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000269/8. 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) ALFA SERVICE TEAM Gépjármûjavító Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Hámor u. 19.; cégjegyzékszáma: 18 09 106836;
adószáma: 13752312-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9721 Gencsapáti, Berzsenyi Dániel u. 6. B ép.

3294

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000198/9. 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) Kiss és Társa 2006 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Szent Márton u. 25.; cégjegyzékszáma:
18 09 106920; adószáma: 13795414-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Márton Áron utca 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000265/5. 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) AGRO-EURO 2007 Mezõgazdasági Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9761 Táplánszentkereszt, Jókai utca 14.; cégjegyzékszáma: 18 09 107115; adószáma: 13904193-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000071/18. 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) REXONWESTER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Gyöngyösparti sétány 2. 3. em. 8.; cégjegyzékszáma: 18 09 107334; adószáma: 13283968-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
REXONWESTER Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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REXONWESTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
REXONWESTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Egészségház utca 20. 1. em. 5.
1157 Budapest, Erdõkerülõ u. 37. 9. em. 29.
9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 2. 3. em. 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1042 Budapest, Virág u. 39. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000201/10. 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) VASI T-BAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Bogáti
utca 55.; cégjegyzékszáma: 18 09 107726; adószáma:
14199392-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-09-000039/6. 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) Szilvia Market Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9735 Csepreg,
Alkotmány u. 1. A ép.; cégjegyzékszáma: 18 09 108529;
adószáma: 11056452-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 30–32.
Jogelõd(ök):
Borbély Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A, cégjegyzékszáma: 01 10 043170.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000549/9. 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) GONDNOK-91 Építõipari, Karbantartó és Kereskedelmi Betéti Társaság (8500 Pápa,
Kígyó utca 3.; cégjegyzékszáma: 19 06 500189; adószáma: 27216655-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DÖMÖTÖR és TÁRSA Tervezõi, Mérnöki Iroda Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Ady E. u. l.
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.19-09-000004/5. 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) ÁDÁM és TÁRSA Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (8200 Veszprém,
Damjanich u. 7/A; cégjegyzékszáma: 19 06 504075; adószáma: 27267479-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÁDÁM és TÁRSA Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-09-000007/5. 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) KEVE-KER ’98 Élelmiszer Kiskereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8444 Szentgál, Táncsics utca 11.; cégjegyzékszáma:
19 06 507362; adószáma: 21824096-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KEVE-KER ’98 Élelmiszer Kiskereskedelmi Betéti
Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
7.Fpk.19-09-000006/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Reichardt és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (8440 Herend, Vadvirág utca 12.; cégjegyzékszáma: 19 06 507793;
adószáma: 21979426-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Reichardt és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
7.Fpk.19-09-000003/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) logInfo 2006 Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8500 Pápa, Második utca 25. A ép.; cégjegyzékszáma:
19 06 508551; adószáma: 22346135-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LogInfo 2006 Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-09-000010/5. 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) FERIEN-HAUS SPECIAL BALA-
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TON Idegenforgalmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (8230 Balatonfüred,
Kodály Zoltán u. 5.; cégjegyzékszáma: 19 09 501557; adószáma: 11329071-1-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FERIEN-HAUS SPECIAL BALATON Idegenforgalmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000545/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ASTOR-GAST’99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8230 Balatonfüred, Fürdõ utca 35.; cégjegyzékszáma: 19 09 505069;
adószáma: 11896739-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ASTOR-GAST’99 Kereskedemi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ASTOR-GAST’99 Kereskedemi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ASTOR-GAST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Passuth L. u. 25.
8230 Balatonfüred, Jókai utca 24.
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 bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
7.Fpk.19-07-000423/20. 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) VÉBB Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8184 Fûzfõgyártelep,
Irinyi u. 11. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 509048;
adószáma: 13792167-2-19) 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 Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020307/8. 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) T. T. & T. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely, Vadaskert
u. 6.; cégjegyzékszáma: 20 06 031843; adószáma:
27662173-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-09-020107/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000410/16. 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) LANOMI PLUSSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8284
Nemesgulács, Simon István-ltp. 8/6.; cégjegyzékszáma:
19 09 508211; adószáma: 13501312-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOLLER és Társa Vendéglátó és
Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (8771
Hahót, Deák F. u. 145.; cégjegyzékszáma: 20 06 038172;
adószáma: 21939114-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOLLER és Társa Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti
Társaság
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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
1.Fpk.20-08-020419/9. 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) ERICSIST Mûszaki, Technológiai és Kereskedelmi Betéti Társaság (8831 Liszó, Kanizsai út 11.; cégjegyzékszáma: 20 06 038705; adószáma:
22245065-2-20) 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 Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020517/8. 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) S & N VILLSZER Villanyszerelõ,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Bazitai utca 27.; cégjegyzékszáma: 20 06 039045; adószáma: 22365170-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
S & N Villanyszerelõ, Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020701/5. 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) BENOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8933 Zalaistvánd, Ady u. 28.; cégjegyzékszáma: 20 06 039299; adószáma: 20183190-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 6. 2. em. 6.
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9700 Szombathely, Erdei iskola
9797 Nárai, Kossuth u. 90.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-09-020097/4. 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) FORTUNA-INFO Kereskedelmi,
Szolgáltató és Termékgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 2/A; cégjegyzékszáma: 20 09 060324; adószáma:
10450365-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FORTUNA-INFO Kereskedelmi, Szolgáltató és Termékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
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.20-09-020125/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. március 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOMLAI TRUCK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Szállítók u. 1.; cégjegyzékszáma: 20 09 062645;
adószáma: 11355201-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020692/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2009. február 18. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Cserép és Társa Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8923 Nemesapáti, Fõ u. 30/A; cégjegyzékszáma: 20 09 065056; adószáma: 12691812-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020332/13. 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) BEFA PRÁGAI Faipari, Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly
tér 1. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 20 09 066456; adószáma: 13340485-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BE-FA 2004 Faipari, Szállítmányozási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
BE-FA 2005 Faipari, Szállítmányozási, 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.20-08-020605/5. 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) General-Complex Mûszaki és
Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8800 Nagykanizsa, Törökvári utca 158.; cégjegyzékszáma: 20 09 067882; adószáma: 13438522-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota út 5.
2890 Tata, Újhegy dûlõk IV–X. 15416. 9. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft, 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A FISKÁLIS Kft. (Cg.: [01 09 689092]; székhely: 1027
Budapest, Varsányi Irén u. 38.) mint a VITAI EGER Kft.
„f. a.” (Cg.: [10 09 027804]; székhely: 3300 Eger, Rákóczi u. 94.; adószám: [11476180-2-10]) adós, Heves Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-07-000372/10. számú végzésével
kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait.
1. Az adós tulajdonában lévõ, Eger belterületi 1301/3.
hrsz.-ú, természetben 3300 Eger, Rákóczi u. 94. szám alatti ingatlan, valamint berendezési és felszerelési tárgyak.
Ezen ingatlan és ingóságok vételára 176 000 000 Ft +
35 200 000 Ft áfa, összességében 211 200 000 Ft. Ezen
összegbõl az ingatlan vételára 136 000 000 Ft +
27 200 000 Ft áfa, az ingóságok vételára 40 000 000 Ft +
8 000 000 Ft áfa.
2. Az adós tulajdonában lévõ Salgótarján belterületi
4088. hrsz.-ú, természetben 3100 Salgótarján, Rákóczi
u. 131. szám alatti ingatlan, valamint berendezési és felszerelési tárgyak.
Ezen ingatlan és ingóságok vételára 257 034 000 Ft +
51 406 800 Ft áfa, összességében 308 440 800 Ft. Ezen
összegbõl az ingatlan vételára 195 000 000 Ft +
39 000 000 Ft áfa, az ingóságok vételára 62 034 000 Ft +
12 406 800 Ft áfa.
Az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanokra és vagyontárgyakra pályázni együttesen és külön-külön is lehet.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak leltári nyilvántartása, illetve az értékesítésre kerülõ ingatlanok a felszámolóval történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõek.
Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad dr. Fazekas Attila [telefon: 06 (30) 925-9709].
3. A pályázaton történõ részvétel feltétele a nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénznek a VITAI EGER Kft.
„f. a.” társaság bankszámlájára történõ befizetése, illetve
az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén, 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A bánatpénz a következõ bankszámlára fizetendõ:
Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70000083-13600428. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra írják rá: „VITAI EGER Pályázat”.
A pályázatokat postai úton a felszámoló részére zárt,
cégjelzés nélküli borítékban, magyar nyelven 2 példányban kérjük elküldeni a felszámoló szolnoki irodájába
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(FISKÁLIS Kft., szolnoki iroda, 5000 Szolnok, Dózsa Gy.
u. 2. fszt. 1.).
A pályázati borítékra rá kell írni a „VITAI EGER Pályázat” feliratot.
Az ajánlat benyújtásának határideje jelen pályázati
felhívás Cégközlönyben való megjelenésétõl (2009. március 12.) számított 15. nap.
4. A pályázatnak tartalmazni kell az ajánlattevõ nevét,
címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
5. A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási határidõt követõen kerül sor, melyen jelen lehetnek a pályázatot benyújtók.
Több megfelelõ ajánlat esetén az azonos, vagy a legjobb
ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart, melyrõl az érintetteket írásban
tájékoztatja.
Az ajánlatokat a felszámoló a közjegyzõ elõtti bontást
követõen elbírálja és ennek eredményérõl írásban értesíti
az ajánlattevõket.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. Megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
6. A felszámoló értesíti a Cstv.-ben meghatározott elõvásárlási jog jogosultjait, hogy elõvételi jogukat a véglegesen kialakult ár és az egyéb feltételek ismeretében a törvény szerint gyakorolhatják.
7. Érvénytelen az a pályázat, amelyik nem tartalmaz
gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, nem fizette meg a bánatpénz összegét, vagy annak megfizetését a kiírásnak megfelelõen nem igazolta.
Érvénytelen az a pályázat is, amely határozott ajánlati árat
nem jelöl meg.

A FISKÁLIS Kft. (Cg.: [01 09 689092]; székhely: 1027
Budapest, Varsányi Irén u. 38.) mint a VITAI AGRIA Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 027765]; székhely: 3300
Eger, Rákóczi u. 94.; adószám: [12740325-2-10]) adós,
Heves Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-07-000375/8. számú
végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait.
1. Az adós tulajdonában lévõ, Eger belterületi,
9491/14. hrsz.-ú, természetben 3300 Eger, Mátyás király
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u. 9491/14. hrsz. alatti ingatlan (csak a rajta lévõ felépítmény), melynek készültségi foka 75%-os.
Ezen ingatlan vételára 190 000 000 Ft + 38 000 000 Ft
áfa, összességében 228 000 000 Ft.
2. Az adós tulajdonában lévõ Mezõkövesd belterületi,
5998/4/F/1. hrsz.-ú, valamint Mezõkövesd belterületi,
5998/4/G/1. hrsz.-ú, természetben 3400 Mezõkövesd,
Lövõi u. 33. szám alatti ingatlan.
Ezen ingatlan vételára 200 000 000 Ft + 40 000 000 Ft
áfa, összességében 240 000 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanok a felszámolóval történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõek.
Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad dr. Fazekas Attila [telefon: 06 (30) 925-9709].
3. A pályázaton történõ részvétel feltétele a nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénznek a VITAI AGRIA Kft.
„f. a.” társaság bankszámlájára történõ befizetése, illetve
az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén, 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A bánatpénz a következõ bankszámlára fizetendõ:
Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70000083-13600428. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra írják rá: „VITAI AGRIA Pályázat”.
A pályázatokat postai úton a felszámoló részére zárt,
cégjelzés nélküli borítékban, magyar nyelven 2 példányban kérjük elküldeni a felszámoló szolnoki irodájába
(FISKÁLIS Kft., szolnoki iroda, 5000 Szolnok, Dózsa Gy.
u. 2. fszt. 1.).
A pályázati borítékra rá kell írni a „VITAI AGRIA Pályázat” feliratot.
Az ajánlat benyújtásának határideje jelen pályázati
felhívás Cégközlönyben való megjelenésétõl (2009. március 12.) számított 15. nap.
4. A pályázatnak tartalmazni kell az ajánlattevõ nevét,
címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
5. A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási határidõt követõen kerül sor, melyen jelen lehetnek a pályázatot benyújtók.
Több megfelelõ ajánlat esetén az azonos, vagy a legjobb
ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart, melyrõl az érintetteket írásban
tájékoztatja.
Az ajánlatokat a felszámoló a közjegyzõ elõtti bontást
követõen elbírálja és ennek eredményérõl írásban értesíti
az ajánlattevõket.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. Megfelelõ ajánlat hiányában a pályá-
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zatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
6. A felszámoló értesíti a Cstv.-ben meghatározott elõvásárlási jog jogosultjait, hogy elõvételi jogukat a véglegesen kialakult ár és az egyéb feltételek ismeretében a törvény szerint gyakorolhatják.
7. Érvénytelen az a pályázat, amelyik nem tartalmaz
gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, nem fizette meg a bánatpénz összegét, vagy annak megfizetését a kiírásnak megfelelõen nem igazolta.
Érvénytelen az a pályázat is, amely határozott ajánlati árat
nem jelöl meg.

A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi u. 51. I. em.) mint a Bakonyalja Mezõgazdasági Szövetkezet (Cg.: [19 02 000402]; 8571 Bakonykoppány, Zrínyi u. 1.; adószám: [10074307-1-19]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi ingatlanvagyonát:
1. Hrsz.: 023/1. (Bakonykoppány).
Megnevezés: kivett major.
Nagyság: 35 134 m2.
Pályázati irányár: 15 000 000 Ft.
Az ingatlan felépítményei: mérlegház, gépmosó, raktár,
szociális helyiség, garázs, borjúnevelõ karámmal, gépmûhely, garázs, raktár, gabonatároló és vegyszerraktár. A
mérlegház beton sávalapra épített, tégla falazatú, fa tetõszerkezettel, fa nyílászárókkal szerelt, belül vakolt, festett
falú. A mosó kõbõl és téglából épített, egy állásos, ferde
felhajtó rámpa. A raktár, szociális helyiség beton sávalapra épített, tégla falazatú, fa tetõszerkezetû, fa nyílászárókkal szerelt simított beton aljzatú, belül vakolt, festett épület.
2. Hrsz.: 028/2. (Bakonykoppány).
Megnevezés: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület.
Nagyság: 2385 m2.
Pályázati irányár: 10 000 000 Ft.
Egy szintes, beton sávalapra épített, tégla falazatú, fa
nyílászárókkal szerelt, fa tetõszerkezetû, cserépfedéses
épület, melynek nagyobbik része irodaként, kisebbik része
szolgálati lakásként volt hasznosítva. A szolgálati lakás
részben alápincézett, a pince zöldségtárolónak kialakított.
Helyiségei parketta aljzatúak, a falak festettek, a közlekedõ és a vizes helyiségek aljzata járólap, a vizes helyiségek
fala részben csempézett. Az épület közepes mûszaki állapotú, felújításra szorul.
3. Hrsz.: 034/18. (Bakonyszücs).
Megnevezés: kivett üzem és út (csontlisztüzem).
Nagyság: 6070 m2.
Pályázati irányár: 15 000 000 Ft.
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Az ingatlanon található felépítmény acél váz és tetõszerkezet, tégla kitöltõ falazattal, kívülrõl részben alumínium lemez, illetve eternit hullámlemezfedéssel. A szociális rész rossz állapotú. Külön kazánház, tartálypark,
szennyvíz tisztító és tároló rendszer. Az üzem körül hengerelt murvás utak. Az üzemi rész jó állapotú, jelenleg
használaton kívül. Az ingatlan vételára tartalmazza a vagyoni értékû jogokat (gáz-, energialekötés, vízszolgáltatás stb.).
A pályázatok elbírálása során a felszámoló elõnyben részesíti azon pályázót, aki vállalja az azonnali kifizetést.
A vagyonértékelések megtekinthetõk a SERATUS Zrt.
veszprémi irodájában (Veszprém, Rákóczi u. 5.).
A pályázati ajánlatokat kettõs zárt borítékban „Bakonyalja Mgsz. f. a. pályázat” megjelöléssel kell benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni a SERATUS Zrt. veszprémi
irodája (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Pf. 75) címére.
A pályázatok benyújtási határideje jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2009. március 12.)
számított 15. nap 13 óra.
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám,
adószám, magánszemélynél személyi adatok közlése),
– az ajánlat konkrét tárgyát és a megajánlott nettó vételárat,
– pénzintézeti igazolás a bánatpénz megfizetésérõl
(amennyiben annak befizetése az érvényes pályázat feltétele),
– az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy vételi ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 30 napig fenntartja.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére. Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelenthetik be a felszámolónál, ez
után a felszámoló nem veszi figyelembe a jogosultságukat.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázók között
nyilvános ártárgyalást tart.
Az érvényes pályázat feltétele bánatpénz befizetése ingatlanonként az alábbiak szerint:
1. Hrsz.: 023/1.
Bánatpénz összege: 750 000 Ft.
2. Hrsz.: 028/2.
Bánatpénz összege: 500 000 Ft.
3. Hrsz.: 034/18.
Bánatpénz összege: 750 000 Ft.
A bánatpénz a vételárba beleszámít, a nyertes pályázó
visszalépése esetén a bánatpénz nem jár vissza. Az elutasított pályázók által befizetett bánatpénzt a felszámoló
visszautalja.
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Számlavezetõ pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700189-43638505-51100005.
További felvilágosítást nyújt Székely Viktória felszámolóbiztos [8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.; tel.: 06 (20)
937-5033].

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezés cím: 7601
Pécs, Pf. 378), a „H és T” Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [14 06 301247]; székhely:
7474 Zselicszentpál, Fõ u. 86.; adószám: [25231212-2-14]),
Somogy Megyei Bíróság 4. Fpk. 17-07-000490/3. számú
jogerõs végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet kereskedelmi árukészletét képezõ új kéziszerszámokat (villáskulcsok, dugókulcsok, csillagkulcsok, csavarhúzók,
csigafúrók stb.).
A kéziszerszámokat a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
Irányár: nettó 2 200 000 Ft (áfa az áfatörvény 142. §-a
szerint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.
(7621 Pécs, Mátyás király u. 21.), illetve 7601 Pécs,
Pf. 378 címekre kér „H és T Bt. f. a. VÉTELI AJÁNLAT”
megjelöléssel, 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 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
azonosítására 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, a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja:
2009. március 27. (péntek) 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõk.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Weintraut Józseftõl a 06 (72) 513-624-es és a 06 (30)
939-9978-as telefonszámokon szerezhetõ be.
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Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje
megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámoló
nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit a versenytárgyalás megkezdését megelõzõen a
részvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül,
ha az ajánlati ár a legmagasabb megajánlott nettó vételár
90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
Felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott
elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási
jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A KERSZI Zrt. (Cg.:[01 10 041640]; 1134 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Pest Megyei Bíróság kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében meghirdeti a Pilis Park Ingatlanfejlesztõ és
Forgalmazó Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 096553]; 2081 Piliscsaba, Szent László u. 8.) tulajdonában lévõ ingatlant.
Az ingatlan adatai:
A 2081 Piliscsaba belterület „kivett beépítetlen terület”
megnevezésû, 3542/2. hrsz. alatt található építési telket,
összesen 6646 m2 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan:
Irányár: 30 000 000 Ft + áfa.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. március 31. 9 óra.
A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. (1143
Budapest, Besnyõi u. 13.).
A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. (1143
Budapest, Besnyõi u. 13.).
A pályázat bontásának ideje: 2009. március 31. 10 óra
30 perces kezdettel.
A pályázati bánatpénz a bruttó irányár 5%-a, melyet a
Pilis Park Kft. „f. a.” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre
a célra elkülönített bankszámlájára (Pilis Park Kft. „f. a.”
bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni: K & H Bank
Nyrt.: 10200964-20213431-00000000.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk.
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A vagyontárgy megtekinthetõ a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen.
A vevõ köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.
A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre
kerül.
Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– a pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket
tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása,
– a pályázaton részt vevõ jogi személynek cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell
rendelkeznie,
– a vevõnek igazolnia kell továbbá, hogy a vételár erre
a célra rendelkezésre áll,
– a bánatpénz megfizetésének igazolása,
– az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes
körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozata,
– az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartalmazó nyilatkozat.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A pályázat eredményének kihirdetésére a pályázat elbírálásnak helyszínén, ugyanaznap 11 óra kezdettel kerül
sor. Ha több, megfelelõ – egymástól 10% mértéknél nem
nagyobb eltérést mutató – pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. 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.
További felvilágosítást ad: Uray Attila felszámoló a
239-4940-es telefonszámon.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint az ELEGANT
MODE Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 043499]; 1084 Budapest,
Nagyfuvaros u. 14. I.) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:
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Poroszló 15832/2. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Tizenkilences u. 9/2. sz. alatt lévõ lakóház, udvar
megjelölésû, 723 m2 alapterületû, jelenleg lakott ingatlan,
amely becsértéke, tekintettel annak lakott jellegére: nettó
4 000 000 Ft.
Az ingatlan jelenleg lakott, az értékesítés során az ingatlan e korlátozással kerül meghirdetésre és értékesítésre.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad dr. Németh Norbert felszámolóbiztos a
450-0433-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele 200 000 Ft-nak
(kettõszázezer forintnak) megfelelõ bánatpénz befizetése,
illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ
csatolása. A bánatpénz befizetése 2009. április 1-jéig történhet a CSABAHOLDING Kft. bankszámlájára: CIB
Bank Zrt. 10700165-04411402-52000001. A bánatpénz a
vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló budapesti székhelyére – CSABAHOLDING Kft. (1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) – kérjük megküldeni, vagy
személyesen beadni munkanapokon 10 órától 13 óráig.
A borítékra írják rá: „ELEGANT MODE Rt. f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2009. április 2.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázni kívánt ingatlan megjelölését, az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát másolatban, a nettó és 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 fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak.
Több megfelelõ ajánlat esetén az azonos, vagy a legjobb
ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.
A szerzõdés megkötésének határideje: 2009. május 31.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a Bakony
Préstechnika Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [19 09 508767]; 8200 Veszprém, Csererdõ
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ltp. 1963/16.; adószáma: [13696683-2-19]) a Veszprém
Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-08-000369. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ ingóságokat:
– tanmûhelyben használatos gépeket, berendezéseket
(részletezésük a tenderfüzetben).
Irányár: 220 000 Ft (kettõszázhúszezer Ft).
A fenti gépekre, berendezésekre pályázónak igazolnia
kell, hogy az 1993. évi Szt. értelmében szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett gazdálkodószervezet megfelel
a 2003. évi 86. tv. elõírásainak, NSZFI nyilvántartási
számmal rendelkezik, és vállalja, hogy a jelenlegi képzéseket tovább folytatja, a szakoktatót tovább foglalkoztatja
az oktatásban;
– autóipari alkatrészgyártásban használt présgépeket,
berendezéseket, irodabútorokat, technikai eszközöket és
egyéb, berendezés jellegû tárgyakat együttesen, melyek
természetben 8200 Veszprém, Csererdõ 1963/16. hrsz.
alatt találhatók.
Irányár: nettó 300 000 000 Ft (nettó háromszázmillió forint);
– a termeléshez szükséges anyagokat, alkatrészeket és
egyéb készleteket, a birtokba adás napján felvett leltár és
az akkori forgalmi érték alapján, melynek értéke várhatóan
irányár: nettó 60–120 millió Ft (nettó hatvan–százhúszmillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt.,
1092 Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136,
valamint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve a 7603
Pécs, Pf. 121 címekre vár ,,Bakony Préstechnika Kft. f. a.
vételi ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázott ingatlanok esetében az irányár 10%-a, bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-00370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig, és ennek igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Bakony Préstechnika Kft. „f. a.” bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009.
március 12.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.
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Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
Több megfelelõ ajánlat esetén, amennyiben a legjobb
beadott vételárat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati
ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart. A jelen pályázati felhívás a felszámoló
számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További információ Csapó Gábor felszámolóbiztostól a
06 (30) 660-1647-es telefonszámon kapható.
A részletes pályázati feltételeket és az ingatlanok leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ, illetve 60 000 Ft
bruttó áron megvásárolható.
A Bakony Préstechnika Kft. „f. a.” értesíti az elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) az EGO SPORT Hungaria Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 269923]; 1119 Budapest, Kelenvölgyi
határsor 7.) a Fõvárosi Bíróság 5. Fpk. 01-08-000936/16.
számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ
– 20 000
feletti
darabszámú,
megközelítõleg
90 000 000 Ft nyilvántartási értéken szereplõ ruhanemûket, kiegészítõket, EGO SPORT termékeket (részletezésük a tenderfüzetben található).
Nettó irányár: 30 000 000 Ft (harmincmillió forint),
– ruházati segédanyagok, alapanyagok (részletezésük a
tenderfüzetben található).
Nettó irányár: 60 000 000 Ft (hatvanmillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt.,
1092 Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136,
valamint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve a
7603 Pécs, Pf. 121 címekre vár ,,EGO SPORT Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni. A pályázaton való részvétel feltétele az irányár 10%-ának bánatpénzként történõ befizetése adós társaság MKB Zrt.-nél vezetett
10300002-20362535-00003285 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig, és ennek
igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban
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kérjük feltüntetni: EGO SPORT Kft. „f. a.” bánatpénz.) Az
ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ
tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Kisvári Gabriella felszámolóbiztostól a 06 (30)
979-0441, valamint a 06 (1) 219-5444 telefonszámokon
kapható. A vagyontárgyak megtekinthetõek az EGO
SPORT Kft. „f. a.” telephelyén (1223 Budapest, Mûvelõdés u. 4.), elõre egyeztetett idõpontban.
A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgyak
részletes leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló
szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és
36 000 Ft bruttó áron megvásárolható.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009.
március 12.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek
idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ bánatpénz
összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írásban értesíti.
Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt F. u. 37.) mint a SZENT
RÓKUS PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
„f. a.” (Cg.: [11 06 010340]; 2800 Tatabánya, Ságvári E.
út 5/D) felszámolója

2009/11. szám

Terület nagysága: 368 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Az ingatlan a gyógyszertári berendezéssel együtt kerül
értékesítésre.
Irányár: 75 000 000 Ft + áfa.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló
székhelyére – ADVOCO Kft., 9001 Gyõr, Pf. 649 – kérjük
beküldeni.
A borítékra kérjük ráírni: ,,SZENT RÓKUS PHARMA
Bt. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2009. március 27. (12 óra).
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A vevõ az ingatlanokon tulajdonjogot csak a vételár
megfizetését követõen szerez.
Megfelelõ, azonos értékû (a legjobb ajánlati ártól
10%-on belüli sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.
– A pályázó köteles az ajánlott vételár 5%-át az
ADVOCO Kft. Pannon Takaréknál vezetett 6320015711022798 számú számlájára átutalni és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pályázat esetén a felszámoló
a bánatpénzt a pályázatok értékelését követõen 8 napon
belül visszautalja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázatok nyilvános értékelése és a nyilvános értékesítés idõpontja és helye: 2009. április 3-án 9 óra, a felszámoló (9022 Gyõr, Liszt F. u. 37.) irodájában.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
A pályázatról további felvilágosítás Gáspár János felszámolótól kérhetõ [telefon: 06 (30) 224-3712].

nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:
Ingatlan:
Hrsz.: 338.
Ingatlan címe: 6500 Baja, Rókus u. 13/B.
Megnevezése: lakóház és udvar (gyógyszertár).

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12.) a Petõfi Mezõgazdasági és
Szolgáltató Szövetkezet „f. a.” (Cg.: [05 02 000079];
3555 Harsány, Központi major 041. hrsz.) Borsod-Abaúj-
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Zemplén Megyei Bíróság 9 Fpk. 05-08-000028/5. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján, értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat:
1. Harsány 041/8. hrsz. alatt felvett telephely elnevezésû ingatlan
– Telek: 3000 m2 területû, elhanyagolt, füves, bokros,
részben elbontott épületmaradványok találhatóak rajta.
Önálló közmû rácsatlakozás nélkül.
Az ingatlan irányára: 400 000 Ft.
2. Harsány 017/15. hrsz. alatt felvett „kivett anyagbánya” elnevezésû ingatlan
– Telek: 2086 m2 területû, fás, bokros, közmû csatlakozás nélkül.
Az ingatlan irányára: 100 000 Ft.
3. Harsány 017/16. hrsz. alatt felvett „kivett anyagbánya” elnevezésû ingatlan
– Telek: 2018 m2 területû, fás, bokros, közmû csatlakozás nélkül.
Az ingatlan irányára: 95 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani postán vagy személyesen VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. (3530 Miskolc, Arany
J. u. 31. fszt. 2.) címére. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatot kettõs zárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni: Petõfi Szövetkezet „f. a.” VÉTELI
AJÁNLAT.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a Petõfi Szövetkezet „f. a.” K & H Banknál vezetett
10200139-27055663-00000000 számú számlájára. A bánatpénznek a pályázat beadási határidejéig a közölt számlaszámra meg kell érkeznie, a befizetést igazoló okmány
másolatát a pályázathoz mellékelni kell.
Fizetési feltételek:
A pályázat nyertese a vételárat az adásvételi szerzõdés
aláírását követõ 3 napon belül, számla ellenében, egy
összegben, banki átutalással köteles teljesíteni.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó személyi adatait (nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét),
– gazdálkodószervezet esetén a teljes cégnevét, székhelyet, adószámot, bankszámlaszámot,
– a megajánlott nettó vételárat,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat szerinti fizetési
feltételeket vállalja,
– nyilatkozatot arról, hogy a megajánlott vételár fedezetével szabadon rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell valamennyi pályázó esetén:
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó kötelezettséget vállal az adásvételi szerzõdés megkötésére nyertes pályázat
esetén az eredményhirdetéstõl számított 15 napon belül,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
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Gazdálkodó szerv vagy egyéni vállalkozó pályázó esetén a pályázathoz csatolni kell:
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve vállalkozói
igazolvány hitelesített másolatban.
A felszámoló a hiánypótlásra egy alkalommal lehetõséget biztosít.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009.
március 12.) számított 15. nap 12 óráig. Amennyiben a határidõ utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követõ
elsõ munkanap 12 óráig.
Az értékesítésre kerülõ vagyoni elemek, tulajdoni lapok, illetve térképvázlatok elõre egyeztetett idõpontban
megtekinthetõk a VECTIGALIS Zrt. miskolci irodájában
(Miskolc, Arany János u. 19. I. 2.). További információ a
felszámoló szervezet munkatársától, Horánszky Árpád
igazgatótól a 06 (46) 786-539-es telefonszámon kapható.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékûnek minõsül a pályázat, ha a megajánlott vételárak között 10% vagy annál kevesebb eltérés van.
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 felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják. Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és a Ptk. elõírásai szerint történik.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12.) a GOLD-EXPERT BAU
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [05 09 011295]; 3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 18. III. 3.; adószáma:
[13274348-2-05]), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 9. Fpk. 05-07-000740/8. számú végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján, egy csomagban kívánja értékesíteni az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ víz-, fûtés- és légtechnikai szereléshez használatos épületgépészeti árukészletet.
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Az értékesítésre kerülõ árukészlet részletes listája megtekinthetõ munkaidõben a VECTIGALIS Zrt. miskolci
irodájában (3530 Miskolc, Arany János u. 19. I. 2.), elõzetes idõpont-egyeztetés javasolt a 06 (46) 786-539-es telefonszámon. Az árukészlet minden egyes tétele új, de garanciális kötelezettséget a felszámoló nem vállal rájuk.
Az árukészlet irányára: nettó 1 000 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani postán vagy személyesen a VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. (3530 Miskolc, Arany
J. u. 31. fszt. 2.) címére. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékra
rá kell írni: GOLD-EXPERT BAU Kft. „f. a.” VÉTELI
AJÁNLAT.
Csupán a teljes árukészletre egyben tett ajánlatok kerülnek elfogadásra. Tételenkénti értékesítésre, jelen hirdetés
keretein belül nincs mód.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a GOLD-EXPERT BAU Kft. „f. a.” Mezõkeresztes
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 5510030612003000 számú számlájára. A bánatpénznek a pályázat
beadási határidejéig a közölt számlaszámra meg kell érkeznie, a befizetést igazoló okmány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.
Fizetési feltételek:
A pályázat nyertese a vételárat az adásvételi szerzõdés
aláírását követõ 3 napon belül, számla ellenében, egy
összegben, banki átutalással köteles teljesíteni.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait (nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét),
– gazdálkodószervezet esetén a teljes cégnevet, székhelyet, adószámot, bankszámlaszámot,
– a megajánlott nettó vételárat,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat szerinti fizetési
feltételeket vállalja,
– nyilatkozatot arról, hogy a megajánlott vételár fedezetével szabadon rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell valamennyi pályázó esetén:
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó kötelezettséget vállal az adásvételi szerzõdés megkötésére nyertes pályázat
esetén az eredményhirdetéstõl számított 15 napon belül,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
Gazdálkodó szerv vagy egyéni vállalkozó pályázó esetén a pályázathoz csatolni kell:
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve vállalkozói
igazolvány másolatban,
– a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási címpéldányt.
A felszámoló a hiánypótlásra egy alkalommal lehetõséget biztosít.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2009.
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március 12.) számított 15. nap 12 óráig. Amennyiben a határidõ utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követõ
elsõ munkanap 12 óráig.
Az értékesítésre kerülõ vagyoni elemek elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Horánszky Árpád igazgatótól a 06 (46) 786-539-es telefonszámon kapható.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékûnek minõsül a pályázat, ha a megajánlott vételárak között 10% vagy annál kevesebb eltérés van.
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 felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják. Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és a Ptk. elõírásai szerint történik.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint a „LILABAU”
Kereskedelmi, Szolgáltató, Fõvállalkozói Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 461545]; 1147 Budapest, Telepes u. 28.) adós
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:
Teremgarázsok, beállóhelyek az alábbi lakóépületek
alagsorában:
– 1040 Budapest, Chinoin u. 6. szám alatti lakóépület:
3 db teremgarázs, beállóhely,
– 1040 Budapest, Chinoin u. 8–10. szám alatti lakóépület: 5 db teremgarázs, beállóhely,
– 1040 Budapest, Chinoin u. 12/A szám alatti lakóépület: 2 db teremgarázs, beállóhely.
A teremgarázsok, beállóhelyek egyenkénti becsértéke
1 500 000 Ft. A bánatpénz: 150 000 Ft/db.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos, tel.:
450-0433.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
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1070016504411402-52000001 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2009. március 30-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly
út 59/A – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „LILABAU Kft.
f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2009. március 31.
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 szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2009. április 10.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a NINO IMMO Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 268312]; székhelye: 1037 Budapest, Reményi E.
u. 4–8.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a NINO IMMO Kft. „f. a.” tulajdonában álló, 8230 Balatonfüred, Gyöngyvirág u. 9. szám alatt található 929 m2 alapterületû, hétvégi ház, udvar és egyéb terület megnevezésû, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanát.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan jelenleg határozott idejû lakásbérleti szerzõdés alapján
lakott, ekként az ingatlan felszámoló általi szabályszerû
birtokbaadása nem lehetséges. A bérleti szerzõdés lejáratának idõpontja: 2013. február 5.
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Az ingatlan irányára: nettó 17 000 000 Ft (tizenhétmillió forint), melyet áfafizetési kötelezettség nem terhel.
A meghirdetett vagyoncsoport esetén a bánatpénz mértéke az irányár 10%-a.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 5 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
Az elõvásárlási jogosultak jogukat a csõdtörvény
49/C. §-ában meghatározottak szerint a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint az ingatlant bemutató feltételfüzet a NOVUM
Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest, Benczúr
u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ,
illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánatpénz elõzetes megfizetése a NOVUM Kft. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10001088
számú, felszámolások számára elkülönített alszámlájára.
(A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „NINO
IMMO f. a. pályázat”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon
az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánatpénz elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor igazolni kell.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán-, vagy
közokiratba kell foglalni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat forintban, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételfüzetben foglaltakat és a pályázati feltételfüzetben szereplõ
adásvételi szerzõdéstervezetet elfogadja, az adásvételi
szerzõdést a felszámoló felhívására 5 napon belül megköti.
A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.
A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„NINO IMMO Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.)
– személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2009. március 27-én 8 óra 30 perctõl 9 óráig
lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályázó kérésére átvételi elismervényt kap.
A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pá-
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lyázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfizették, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló 30 napon belül bírálja el. A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre)
2009. április 2-án 10 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). Az elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukat kizárólag a jelen eljárás keretében, az eredményhirdetésen jogosultak gyakorolni.
A pályázatok értékelésérõl a felszámoló minden pályázót
írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetes egyeztetés alapján tekinthetõ meg.
További felvilágosítással Lampért Csaba (telefon:
321-8072) készséggel áll rendelkezésre.

A Concurs Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[20 09 063623]; 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 4.), dr. Noll
László mint felszámolóbiztos
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Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, valamint a vételár fedezetének igazolását: vállalkozás, illetve társaság
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, valamint a vételár fedezetének igazolását.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Több megfelelõ, azonos értékû ajánlat beérkezése esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi nyilatkozatot tesznek.
Az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a
pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további információt a felszámoló címén és 06 (93) 310-614-es telefonon kaphatnak
az érdeklõdök.

A Decima Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 878016]; 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.)
mint a RUDACSÕ-SZER Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [05 06 010464];
3773 Rudabánya, Kossuth út 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság 2. Fpk. 05-07-000635 sz. határozatával
kirendelt felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)
nyilvános pályázat

nyilvános pályázati felhívással
értékesítésre meghirdeti az Inferno Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [20 09 060150]; 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 28.) tulajdonában lévõ ingatlanát.
Nagykanizsa, Csengeri u. 85. sz. alatti, vendéglõ-panzió
megnevezésû ingatlanát 54 000 000 Ft + 10 800 000 Ft áfa,
mindösszesen 64 800 000 Ft (hatvannégymillió-nyolcszázezer forint) kikiáltási vételárért.
A telek 553 m2, az épület 219,5 m2 nagyságú, zárt parkoló tartozik hozzá.
Érvényesen az pályázhat, aki a pályázatában a meghirdetett vételár 5%-át bánatpénzként a Concurs Kft.
14100134-40600949-01000005 sz. számlájára átutalja, illetve a felszámoló pénztárába befizeti.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlönyben történõ közzétételt (2009. március 12.) követõ 15. nap
délután 13 óra. Az ajánlatokat a felszámoló címére írásban
kell benyújtani.
Az ajánlatok értékelésére közjegyzõ jelenlétében, a pályázatok beérkezését követõ 8 napon belül kerül sor.

útján értékesíti a RUDACSÕ-SZER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (3773 Rudabánya, Kossuth út 4.) jogosultnak a Kazincbarcikai Városi
Bíróság jogerõs fizetési meghagyásán alapuló 4 641 000 Ft
és járulékai összegû követelését Gazdik László (a. n.: Tomori Anna) 3773 Rudabánya, Zöldfa u. 24. kötelezettel
szemben. Irányára: 200 000 Ft.
A követelés kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre, annak behajthatóságáért a felszámoló felelõsséget nem vállal. Pályázatot az nyújthat be, aki az
50 000 Ft pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok
benyújtására meghatározott határidõn belül a felszámoló
Erste Banknál vezetett 11640002-07984101-40000006 sz.
letéti számlán elhelyezi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki
napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.
Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.
A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
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3501 Miskolc, Pf. 540; „RUDACSÕ-SZER pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.
A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2009. március 12.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított 8
napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bármely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.
A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A Decima Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 878016]; 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.)
mint az ARANYKÜRTÖS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [09 09 006845]; 4033
Debrecen, Budai Nagy Antal u. 96.) a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2. Fpk. 09-08-000613. sz. határozatával kirendelt felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)
nyilvános pályázat
útján értékesíti az ARANYKÜRTÖS Kft. „f. a.” jogosultnak a Debreceni Városi Bíróság jogerõs fizetési meghagyásán alapuló 1 000 000 Ft összegû követelését Fülöp
Kornél Alajosné ügyvezetõ kötelezettel szemben. Irányára: 300 000 Ft.
A követelés kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre, annak behajthatóságáért a felszámoló felelõsséget nem vállal. Pályázatot az nyújthat be, aki a
100 000 Ft pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok
benyújtására meghatározott határidõn belül a felszámoló
Erste Banknál vezetett 11640002-07984101-40000006 sz.
letéti számlán elhelyezi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki
napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.
Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.
A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
3501 Miskolc, Pf. 540; „ARANYKÜRTÖS pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
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mét, gazdálkodószervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.
A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2009. március 12.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bármely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.
A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016]; 1143
Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a BB SYNCRON
Ipari Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [10 09 025608]; 3281
Karácsond, Szent István út 93.) a Heves Megyei Bíróság
4. Fpk. 10-07-000413 sz. határozatával kirendelt felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós Gyöngyös Körzeti Földhivatal által
nyilvántartott Karácsond, 1275. hrsz. alatti belterületi
5392 m2 nagyságú beépítetlen terület megjelölésû ingatlanát. Irányára: nettó 485 000 Ft. Pályázatot az nyújthat be,
aki az 50 000 Ft pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására meghatározott határidõn belül a felszámoló Erste Banknál vezetett 11640002-0798410140000006 sz. letéti számlán elhelyezi és ezt igazolja.
A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.
Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter felszámolóbiztossal,
tel.: 06 (46) 508-391.
A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
3501 Miskolc, Pf. 540; „BB Syncron ingatlan pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.
A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
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(2009. március 12.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bármely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.
A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. 8.) mint a Fõvárosi Bíróság 19. Fpk. 01-06-004088/2. sz.
végzésben kijelölt Z és M Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 724141];
1107 Budapest, Szállás u. 7.; adószáma: [12633119-2-42])
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyait:
Agrokertrade Zrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.) társaságban meglévõ 200 000 000 Ft névértékû üzletrészét,
15 000 000 Ft becsértéken.
A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest, 62. Pf. 464), vagy személyesen az Alexander & Co.
Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a a Cégközlönyben való közzétételtõl (2009. március 12.) számított
15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a
„Z és M Kft. pályázat” jeligét. A pályázatok bontására a
pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon belül
történik meg. Elõvételi jogosultak e pályázat keretében
gyakorolhatják elõvételi jogukat bejelentkezésük után a
kialakult vételár ismeretében tett felhívást követõen.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Z és M Kft. bánatpénz” közleménnyel, a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a felszámolás alatt
álló társaság pénztárába (Alexander & Co. Szaktanácsadó
Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em.) készpénzben
befizeti,
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli teljesítést
vállal,
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– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.
A felszámoló a pályázatokat – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a kártérítési igényt kizárja. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra
kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolatban további részletes információkat
Szarka Norbert felszámolóbiztos ad a 06 (1) 312-1265-ös
telefonszámon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.)
mint az INFRUIT Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 060946]; 4400
Nyíregyháza, Kert u. 30. IV. 7.) Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság
tulajdonában álló alábbi vagyontárgyakat:
I. Gépjármûvek:
1. Peugeot 205 GL típusú személygépkocsi
Gyártási éve: 1992.
Futott km: 545 000.
Pályázati irányára: bruttó 35 000 Ft.
2. Peugeot 306 XN 1.4 személygépkocsi
Gyártási év: 1998.
Futott km: 380 000.
Pályázati irányára: bruttó 250 000 Ft.
Bánatpénz: 50 000 Ft.
II. Gyümölcsültetvény
1. Balkány 044/21. hrsz. alatti ültetvényen található
2,2 ha alma és 0,6 ha meggy gyümölcsös és az ültetvény
kerítése.
Az ültetvény alatti földterület nem képezi az értékesítés
tárgyát, mivel az nem az INFRUIT Kft. „f. a.” tulajdona.
2. Balkány 025/8. hrsz. alatti ültetvényen található
6,75 ha alma és 2,9 ha meggy gyümölcsös és az ültetvény
kerítése.
Az ültetvény alatti füldterület nem képezi az értékesítés
tárgyát, mivel az nem az INFRUIT Kft. „f. a.” tulajdona.
3. Szakoly 030/10–12. hrsz. alatti ültetvényen található
8,25 ha alma, 1,4 ha õszibarack és 0,7 szilva gyümölcsös
és az ültetvény kerítése.
Az ültetvény alatti földterület nem képezi az értékesítés
tárgyát, mivel az nem az INFRUIT Kft. „f. a.” tulajdona.
A gyümölcsültetvény pályázati irányára: 20 500 000 Ft
+ áfa.
Bánatpénz: 2 000 000 Ft.
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Megjegyzés:
A meghirdetett vagyontárgyakat a felszámoló elsõdlegesen együtt kívánja értékesíteni.
Az egyes vagyoncsoportokra érkezõ ajánlatok csak akkor kerülnek értékelésre, amennyiben együttes ajánlat nem
érkezik.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Bánatpénz megfizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ
Zrt.
UniCredit
Banknál
vezetett
10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára
INFRUIT Kft. „f. a.” pályázat megjegyzéssel, vagy a felszámoló által kezelt pénztárba.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2009. március 12.) számított 15. napon 12 óráig lehet leadni az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1. III. 6. szám
alatti székhelyén.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „INFRUIT Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, 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.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelentében, a pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat 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 IL. törvény 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 felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos, a 06 (1) 302-3423-as telefonszámon munkanapokon 9–11 óra között.
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Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
POLYBETON Kivitelezõ és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [03 09 111826]; 6000 Kecskemét, Akadémia
krt. 32.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti az adós társaság tulajdonát képezõ
alábbi gépjármûveket, valamint építõiparban használatos
tárgyi eszközöket:
1. Ford Transit Kombi 2,0 TDI
Gyártási év: 2005.
Futott kilométer: nem állapítható meg.
A gépjármû becsült értéke: 1 700 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
2. RENAULT MEGANE 1,4
Gyártási év: 1999.
Futott kilométer: nem állapítható meg.
A gépjármû becsült értéke: 240 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 30 000 Ft.
3. Építõiparban használatos eszközök
A tárgyi eszközök becsült értéke: 380 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 40 000 Ft.
A vagyontárgyak listája a felszámoló irodájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borítékban, „POLYBETON Kft. f. a. – Vételi ajánlat” megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (cím: 1055 Budapest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2009. március 12.) követõ 15. nap
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 pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat
érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart, amelynek
feltételeit írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
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A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 302-3420-as telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Arany
Beatrix.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.) mint az ERGO-PONT Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 007359], székhely:
2890 Tata, Jókai u. 1.) a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1. Fpk. 11-070549/7. sz. végzésével kijelölt felszámolója
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eredményhirdetés után kerül sor a kiíró székhelyén (1143
Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).
Az elõvásárlási jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.
A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehetõség.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.
A meghirdetett ingatlan a felszámolóval történõ elõzetes idõpont-egyeztetés alapján tekinthetõ meg.
A pályázati dokumentáció telefonon [06 (1) 239-4940]
egyeztetett idõpontban átvehetõ a KERSZI Zrt. székhelyén (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).
További információ kérhetõ Nagy Barnabás felszámoló
helyi megbízottjától a 06 (30) 964-7812-es telefonszámon.

nyilvános pályázat
útján értékesíti adós társaság 92 m2-es szerkezetkész lakóingatlanát, mely 2642 Nógrád, Petõfi-ltp. 3. szám alatt található.
Irányár: bruttó 4 100 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 2. 9–10 óra között.
A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkársága (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).
A pályázat bontásának helye és ideje: KERSZI Zrt. titkársága, 2009. április 2. 10 óra.
Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
– egyértelmûen meghatározott vételárat és fizetési feltételeket,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat),
– pályázói nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi
azt, hogy az eladó kellékszavatosságot, illetve garanciát
nem vállal,
– 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: az érvényes pályázat feltétele a bruttó irányár 10%-ának befizetése a KERSZI Zrt. K & H Banknál vezetett 10200964-20213431 számú letéti számlájára „Ergo
Pont pályázat” megjelöléssel. A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszámításra, a többi pályázónak pedig
visszautalásra kerül.
A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.
A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2009. április 2-án 11 órakor kerül sor, amelynek helyszíne: KERSZI Zrt. (1143 Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.).
Megfelelõ azonos értékû (a bruttó vételárkülönbség nem
nagyobb 10%-nál) pályázatok esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános árversenyt tart, amelyre közvetlenül az

A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt.
szolnoki irodája (Cg.: [01 10 043826]; 5000 Szolnok, Madách út 1. fszt. 1.) mint a ZOKNI-KÉSZ-KER Bt. „f. a.”
(Cg.: [16 06 010220]; 5126 Jászfényszaru, Kossuth L.
út 70.), adós társaság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1. Fpk. 16-08-000327/5. számú végzéssel kijelölt
felszámolója az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított
1991. évi IL. tv. (továbbiakban: Cstv.) hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévõ alábbi vagyontárgyát:
Különbözõ zoknikötõ gépek, 1 db Ford Tranzit tehergépkocsi (üzemképtelen), 10 db zoknivasaló asztal, 2 db
varrógép, 2 db ketlizõgép (gépek, eszközök listája a MÁTRAHOLDING Zrt. szolnoki irodájában megtekinthetõ). A
gépek, eszközök értékesítése egyben történik.
Ajánlati ár: 500 000 Ft.
Bánatpénz: 50 000 Ft.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. április 8. (szerda) 10 óra.
A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
Zrt. szolnoki iroda (5000 Szolnok, Madách út 1. fszt. 1.).
A gépjármû elõzetes egyeztetés alapján megtekinthetõ.
A pályázatbontásra meghívunk minden pályázót, a
Cstv. szerinti elõvásárlásra jogosultat.
A pályázat alapfeltételei:
A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,
jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és
jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a gépeket, eszközöket
meg kívánja vásárolni,
– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett gépjármûért fizet, pontos meghatározása, forintban,
– a fizetés módja és ütemezése,
– jogi személy esetén cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása.
A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a
pályázat benyújtásának határidejéig be kell fizetni a felszámoló irodájában lévõ házipénztárba (5000 Szolnok, Madách út 1. fszt. 1.). A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat
kiértékelését követõen, 15 napon belül kell visszafizetni.
A pályázatot személyesen vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, magyar nyelven. A borítékra rá kell írni:
„ZOKNI-KÉSZ-KER Bt. f. a. – pályázat”.
Érvényességi követelmények:
Érvénytelen az a pályázat:
– amely nem határozza meg egyértelmûen a megajánlott árat és a termék körét,
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,
vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be, vagy
– amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás II.
fejezetében foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem
csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást, vagy
nem fizette be a bánatpénzt.
Pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése:
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási határidõt követõen kerül sor, melyen jelen lehetnek a pályázatot benyújtók és a kiíró képviselõi.
A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.
A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos
8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.
A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az érdekelteket írásban értesíti.
A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a pályázattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a kiíró ismerteti.
Egyéb feltételek:
A pályázó köteles a részére megküldött adásvételi szerzõdést 3 napon belül megkötni.
A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az
irányadó.
A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.
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A csõdtörvényben meghatározott elõvásárlási joggal
rendelkezõk ezen jogukat a véglegesen kialakult ár és feltételek ismeretében, a törvény szerint gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja.
A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem
fizet.
A termékeket a kifizetést követõ 3 napon belül a vevõ
köteles saját költségén elszállíttatni.
A felszámoló a termékekre, gépekre, eszközökre kellékszavatosságot, jótállást nem vállal.
A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetõk Varga Józsefné dr. felszámolóbiztostól, a 06 (56)
411-671-es és a 06 (20) 952-0509-es telefonszámon.

A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kijelölt felszámoló
nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
,,RÕTEJ” Szarvasmarhatenyésztõ, Tej és Hízómarha
Értékesítõ Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 005101]; 9451 Röjtökmuzsaj, szarvasmarhatelep 06/3. hrsz.) tulajdonában
lévõ alábbi ingatlant:
Helyrajzi szám: 06/11.
Megnevezés: kivett major
Telekterület: 3.5647 m2
Cím: Röjtökmuzsaj, külterület
Tulajdoni hányad: 1/1
Irányár: 45 000 000 Ft + áfa.
A pályázat részletes feltételeire vonatkozó tájékoztató
– a hirdetés megjelenésének napjától – a felszámoló (5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5.) irodájában munkanapokon
9–15 óra között vehetõ át díjmentesen.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni a ,,RÕTEJ PÁLYÁZAT” feliratot.
A pályázatot zárt borítékban személyesen, vagy postai
úton az 5000 Szolnok, Szapáry út 31. I. 5. sz. alatti címre
lehet leadni, illetve megküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ közzétételt (2009. március 12.) követõ 18. nap
12 óra. A postai úton megküldött pályázatok határidõben
történõ beérkezése a pályázók felelõssége.
A pályázatnak tartalmaznia kell a vagyonelem megnevezését, az ajánlattevõ nevét, címét – társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát másolatban –, a fizetés módját.
A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott vételár
10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz felszámoló K &
H Bank Zrt.-nél vezetett 10200294-33412252-00000000
számú bankszámlájára történõ befizetése a pályázat benyújtásának határidejéig.
A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidõn túl 60 napig fenntartja.
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A pályázónak írásbeli nyilatkozatával tudomásul kell
vennie az eladó kellékszavatosságának, illetve garanciájának teljes körû kizárását.
A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a pályázatok benyújtásának határidejét követõ 8 napon belül
Halászné dr. Lazányi Edit közjegyzõ (5000 Szolnok, Baross u. 1. III. 309.) jelenlétében kerül sor.
A pályázatok elbírálása az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontását követõ 3 napon belül megtörténik, amelynek eredményérõl – szükség esetén az ártárgyalás idõpontjáról – a pályázaton részt vevõk írásos értesítést kapnak.
A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámítására, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirdetést
követõ 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.
Az ajánlattevõk között a felszámoló a pályázatok elbírálását követõ 8 napon belül az 5000 Szolnok, Szapáry út 31.
I. 5. szám alatti irodájában nyilvános árversenyt tart,
amennyiben több megfelelõ ajánlat esetén legfeljebb
10%-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a
pályázók között.
A felszámoló a kellékszavatosság kizárásával a vagyonelemek tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen adja át.
A felszámolási eljárásra a több alkalommal módosított
1991. évi XLIX. törvény elõírásai az irányadóak, amelynek alapján kerül sor a vagyon értékesítésére.
A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehetõség.
Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános értékesítés során érvényesíthetik jogosultságukat, amennyiben elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásával – a pályázat benyújtási határidejéig írásban benyújtják.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.
Az ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ, a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
dr. Fekete László felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (56)
413-730-as telefonszámon.

Az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg.: [01 10 043170];
1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A; Cserépné dr. Turai
Tünde felszámolóbiztos) mint a KVB Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 010756]; 2490 Pusztaszabolcs, Béke u. 70.) felszámolója
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Legkisebb vételár: 3 000 000 Ft (hárommillió forint).
A pályázatokat zárt borítékban az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A) címre kérjük megküldeni.
A borítékon fel kell tüntetni: KVB Kft. „f. a.” pályázat.
A pályázat beérkezésének határideje: a Cégközlönyben
való megjelenést (2009. március 12.) követõ 15. nap
12 óráig.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, az ajánlati árat, a fizetési feltételeket.
Természetes személy pályázatának tartalmaznia kell: a
pályázó nevét, lakcímét, az ajánlati árat, fizetési feltételeket.
A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázott vagyontárgy meghatározott árának 10%-át kitevõ bánatpénz
befizetése a felszámoló 16200010-60474094 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „KVB
Kft.” pályázat, bánatpénz.
A felszámoló 30 napos ajánlati kötöttséget határoz meg,
amelynek vállalásáról szóló nyilatkozatot a pályázathoz
csatolni kell.
A beérkezõ pályázatok bontására a pályázatok beérkezési határidejét követõ 5 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, amelynek eredményérõl a felszámoló
minden pályázót értesít.
A megfelelõ, azonos értékû, legfeljebb 10%-kal eltérõ
ajánlatot tevõ pályázókkal a felszámoló versenytárgyalást
tart, amelynek idejérõl és helyérõl, valamint szabályairól
az ajánlattevõket értesíti.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyért a felszámoló
szavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és ismert állapotban veszi meg.
Idõpont-egyeztetés és egyéb információ a 06 (30)
929-9871-es telefonszámon lehetséges.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint
az ERFOREX Közmûépítõ és Üzemeltetõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság „f. a.” (Cg.: [09 10 000358];
4031 Debrecen, Bartók Béla u. 9.), Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat

nyilvános pályázaton
értékesíti az adós társaság alábbi vagyontárgyait:
A Kapuvári Közlekedési Kft.-ben (Cg.: [08 09 014570];
9330 Kapuvár, Wesselényi u. 36.) levõ 1 470 000 Ft névértékû üzletrészét.

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonában álló ingatlant és tárgyi eszközöket:
Debrecen II. ker., belterület 19994. hrsz. alatt felvett,
3960 m2 alapterületû, „telephely” megnevezésû ingatlan a
rajta található felépítményekkel együtt.
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Az ingatlan becsült értéke: nettó 117 000 000 Ft.
Bánatpénz: 11 700 000 Ft.
A 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 9. szám alatti ingatlanon található „nyitott szín”:
Az eszköz becsült értéke: nettó 600 000 Ft.
Bánatpénz: 60 000 Ft.
Termelõeszközök:
Az eszközök becsült értéke: nettó 300 000 Ft.
Bánatpénz: 30 000 Ft.
Készletek:
A készletek becsült értéke: nettó 4 300 000 Ft.
Bánatpénz: 430 000 Ft.
Az értékesíteni kívánt ingatlan és tárgyi eszközök értékbecslése és a készletek részletes listája elõzetes idõpontegyeztetés után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A felszámoló az eszközöket elsõsorban egy egységként
kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Hungary
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 és a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban ,,ERFOREX PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em.) titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2009. március 12.) 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, a bánatpénz a
bankszámlára beérkezzen.
– A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
– A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokba adásnak is elõfeltétele.
– Az 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) 49/A. § (4) bekezdése szerint, ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen közli a felekkel.
– Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elérhetõségen: 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., dr. Dienes
Tamás, tel.: 302-3420.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése
A Cadbury Wedel Sp. z.o.o. Magyarországi Fióktelepe (Cg.: [01 17 000165]; székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.; fióktelep nyilvántartó hatósága: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság; a továbbiakban: fióktelep; a
külföldi vállalkozás neve: Cadbury Wedel Sp. z.o.o.; székhelye: PL-03-801 Varsó, ul. Zamoyskiego 28/30.; cégjegyzékszáma: 630131480; a külföldi vállalkozás nyilvántartó hatósága: Varsó Fõváros Kerületi Bírósága, Országos
Bírósági Cégjegyzék XIII. Gazdasági Osztálya) alapítója,
a Cadbury Wedel Sp. z.o.o. a 2009. február 15-én 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 jogalapra és az
összegszerûségre is kiterjedõen, bizonyítékaikkal együtt,
jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2009. március 12.) számított 30 napon belül a fióktelep
székhelyén jelentsék be.
A Cadbury Wedel Sp. z.o.o. Magyarországi Fióktelepe
felhívja továbbá a hitelezõk figyelmét, hogy az Európai
Tanács 44/2001/EK rendeletének (a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról, a továbbiakban a rendelet)
5. cikkének 5. pontja értelmében, a valamely tagállamban
lakóhellyel/székhellyel rendelkezõ személy polgári és kereskedelmi ügyekben – az adó-, vám- és közigazgatási
ügyeket kivéve – a fióktelepen mûködésébõl származó
jogvita tekintetében a fióktelep helyének bírósága elõtt,
vagyis Magyarországon perelhetõ. A magyar bíróságnak a
Cadbury Wedel Sp. z.o.o.-val mint alapítóval szemben a
fióktelep tevékenységével összefüggésben hozott, kötelezést tartalmazó határozata a rendelet alapján a Cadbury
Wedel Sp. z.o.o. székhelyének országában, azaz Lengyelországban végrehajtható.
A köztartozások tekintetében a 2002/94/EK irányelvnek megfelelõ, azaz harmonizált, 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 70. § (1) bekezdés alapján, az
Art.-ben foglalt együttmûködési szabályoknak megfelelõen jogsegély (például behajtási megkeresés) kérhetõ.

A Götz Befestigungtechnik GmbH (székhely:
DE-73630 Remshalden, Franz Schubert strasse 16., Nyilvántartó bíróság: HRB Stuttgart Amtsgericht Nr 280484,
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DE-73614 Schorndorf, Nr. 484, képviseli: Hartmut Krötz,
Günter Götz ügyvezetõk) mint külföldi székhelyû vállalkozás a társaság határozata értelmében úgy döntött, hogy a
Götz Kötõelemtechnika Kft. magyarországi fióktelepet
(Cg.: [13 07 000014]; székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.;
adószám: [20644420-2-13]; képviseli: Havasi Viktor ügyvezetõ) megszünteti és kéri a fióktelep törlését az illetékes
cégbíróság nyilvántartásából.
A fióktelep felhívja a hitelezõit, hogy követeléseiket a
közlemény Cégközlönyben való közzétételét (2009. március 12.) követõ 30 napon belül jelentsék be részére.
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Bélyegzõ, számlatömb és pénztárgép
használatának érvénytelenítése
A Kandel-Art Kft. alábbi szövegû bélyegzõjét, valamint
sorszámú számlatömbjét és típusú pénztárgépét eltulajdonították.
A bélyegzõ szövege:
Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Kandel-Art Kft.

A Sumitrans Europe GmbH (székhely: DE-40474 Düsseldorf, Georg-Glock Strasse 8., Németország) mint a Sumitrans Europe GmbH Kereskedelmi Képviselet (cégjegyzékszám: [11 12 001390]; székhely: 2500 Esztergom,
Dobogókõi út 35.; adószám: [20302081-1-11]) alapítója
2009. január 15-én kelt alapítói határozatával elhatározta a
képviselet megszüntetését.
A képviselet felhívja a hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2009. március 12.)
számított 30 napon belül jelentsék be a kereskedelmi képviseletnél az 1997. évi CXXXII. törvény 30. § szerint.

1062 Bp. Bajza utca 68.
K&H 10401282-50485256-52571005
A.Sz.: 10835391-2-41

Közösségi adószáma: HU
A számlatömb sorszáma:
AC7S-G 207701–207750.
A pénztárgép típusa: FISCAL HP2S1
Gyártási száma: 673000727
Az elveszett tárgyak használata 2009. március 3-tól érvénytelen.
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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.)
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év
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 Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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