
T A R T A L O M J E G Y Z É K

A PÉNZÜGYMINISZTER
TÁJÉKOZTATÓJA

8002/2006. (PK. 5.)
PM tá jé ko za tó

A jö ve dé ki adat szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó köz vet len elekt ro ni kus
szá mí tó gé pes kap cso la ti rend szer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó mû sza ki kö -
ve tel mé nyek rõl .................................................................................... 974

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK
HATÁROZATAI

J-III-B. 199/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel szó lí tás be fek te té si alap be fek te té si po li ti ká já nak be tar tá sá ra és bír -
ság ki sza bá sa az ERSTE Bank Ma gyar or szág Be fek te té si Alap ke ze lõ
Rt. ré szé re ............................................................................................ 986

J-III-B. 652/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés és bír ság al kal ma zá sa az Ers te Bank Be fek te té si 
Ma gyar or szág Rt.-vel szem ben ............................................................ 986

J-III-B. 654/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel szó lí tás le tét ke ze lõi te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok be tar -
tá sá ra és bír ság ki sza bá sa az Ers te Bank Ma gyar or szág Be fek te té si
Alap ke ze lõ Rt. ré szé re ......................................................................... 986

J-I-673/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se a Dél-Ba la ton Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ...... 987

J-I-677/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Szi get vá ri Ta ka rék szö vet ke zet tel
szem ben ............................................................................................... 987

J-I-681/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Szeg vár és Vi dé ke Ta ka rék szö -
vet ke zet tel szem ben ............................................................................. 988

J-I-683/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Ceg léd ber ce li Ta ka rék szö vet ke -
zet tel szem ben ...................................................................................... 988

J-I-684/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az ELLA El sõ La kás hi tel Ke res ke -
del mi Bank Rt.-vel szem ben ................................................................ 989

J-I-686/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Bi a tor bágy és Vi dé ke Ta ka rék -
szö vet ke zet tel szem ben ........................................................................ 989

J-I-688/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az Ex pert-Fak tor Pénz ügyi Rt.-vel
szem ben ............................................................................................... 989

J-I-689/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Hun ga ro hol ding Fak to rá ló és
Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt.-vel szem ben ................................................. 990

J-I-690/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az In gat lan hi tel Plusz Pénz ügyi
Rt.-vel szem ben ................................................................................... 990

J-I-692/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az Érd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet -
ke zet tel szem ben .................................................................................. 990

J-I-697/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Nagy ká ta és Vi dé ke Ta ka rék szö -
vet ke zet tel szem ben ............................................................................. 991

J-I-699/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az ÁLTALÁNOS HITEL ÉS
FINANSZÍROZÁSI Rt.-vel szem ben ................................................. 991

J-I-700/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az Ame ri can Exp ress Ma gyar or szág
Pénz ügyi Szol gál ta tá sok Rt.-vel szem ben ............................................ 992

J-I-701/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a CAPITAL PLUS Pénz ügyi Ta -
nács adó Rt.-vel szem ben ...................................................................... 992

J-I-702/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a CREDIT HOUSE Ma gyar or szág 
In gat lan fi nan szí ro zá si Hi te le zé si Rt.-vel szem ben ............................... 992

J-I-703/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a CREDIT HOUSE Ma gyar or szág 
Jel zá log hi te le zé si Rt.-vel szem ben  ..................................................... 992

J-I-705/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a „LOEX” Pénz ügyi Szol gál ta tó és 
Zá log ház Rt.-vel szem ben .................................................................... 993

Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám

 2002. december  



J-I-706/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a PERUN Be fek te té si Hol ding
Rt.-vel szem ben ................................................................................... 993

J-I-707/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a TRIG-INVEST Pénz ügyi,
Gaz da sá gi és Szol gál ta tó Rt.-vel szem ben .......................................... 993

J-I-708/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a WANN Fak tor Pénz ügyi Rt.-vel
szem ben ............................................................................................... 994

J-I-709/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se a Mo hács és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
ré szére ................................................................................................. 994

J-I-711/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rt. ré szé re ...... 994

J-I-713/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Ti sza föld vár és Vi dé ke Ta ka rék -
szö vet ke zet tel szem ben ....................................................................... 994

J-I-715/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Há rom kõ Ta ka rék szö vet ke zet tel 
szem ben ............................................................................................... 995

J-I-716/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az ING Bank (Ma gyar or szág)
Rt.-vel szem ben ................................................................................... 995

J-I-718/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt. ré szé re ......... 996

J-I-719/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa a Cser hát vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék -
szö vet kezettel szem ben ....................................................................... 996

J-I-720/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Eljá rás meg szün te té se az ERSTE Le a sing Au tó fi nan szí ro zá si Rt.
ré szé re ................................................................................................. 996

J-I-721/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se az ERSTE Le a sing Esz köz fi nan szí ro zá si Rt.
ré szé re ................................................................................................. 997

J-I-722/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se a Com merz bank (Bu da pest) Rt. ré szé re .......... 997

J-I-726/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Kér elem nek va ló helyt adás a Bu da pest Hi tel és Fej lesz té si Bank Rt.
ré szé re ................................................................................................. 997

J-I-727/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sa az Ör ké nyi Ta ka rék szö vet ke zet tel 
szem ben ............................................................................................... 998

E-I-772/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Alap sza bály mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Ci ti bank Rt. ré szé re ..... 998

E-III-785/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ha tá ro zat ki ja ví tá sa a „SIKER 100 ÜZLETI IRODÁK” Szol gál ta tó
Kft. ré szé re .......................................................................................... 998

E-I-787/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Pénz ügyi szol gál ta tás ügy nök igény be vé te lé vel tör té nõ vég zé sé nek
en ge dé lye zé se a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re ......... 999

E-I-804/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Díj be sze dõ
Fak tor ház Rt. ré szé re ........................................................................... 999

E-I-824/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fel szá mo lás kez de mé nye zé se a Tre a su ry Shark In ter de a ler Pénz ügyi
Szol gál ta tó Rt. ré szé re ......................................................................... 1000

E-I-859/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az OTP
La kás ta ka rék pénz tár Rt. ré szé re .......................................................... 1000

E-III-904/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Be fek te té si szol gál ta tá si üz let sza bály za ta mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa
az Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank Rt. ré szé re ......... 1000

E-I-933/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Bold va és Vi dé ke
Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................................. 1001

E-I-934/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Dél-Du nán tú li
Ga ran cia Re gi o ná lis Ta gi Vál lal ko zást Se gí tõ Szö vet ke zet ré szé re .... 1001

E-I-936/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Pénz ügyi szol gál ta tás ügy nök igény be vé te lé vel tör té nõ vég zé sé nek
en ge dé lye zé se a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re ......... 1002

E-I-938/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Fak tor ing te vé keny ség vég zé sé nek és alap sza bály mó do sí tá sá nak
en ge dé lye zé se a Szat már-Be re gi Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ............ 1004

E-I-939/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se az IC Bank
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1005

970 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY  5. szám



E-I-941/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély új ra vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a De uts che
Bank Rt. ré szé re .................................................................................. 1005

E-I-943/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Az I-1280/2001. szá mú ha tá ro zat mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Ma gyar
Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re ................................................. 1006

E-III-944/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ha tá ro zat a Cash li ne Ér ték pa pír Rt. szá má ra ügy fél szám la ve ze té sé vel 
kap cso la tos pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé nek en ge -
dé lye zé sé rõl, va la mint az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá -
sá ról ...................................................................................................... 1006

E-I-945/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Be je len tés re ügy nö ki jog vi szony meg szû né sé nek meg ál la pí tá sa a Bold va
és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................ 1007

E-I-946/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Össze vont ala pú fel ügye let a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re .................. 1007

E-I-947/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Össze vont ala pú fel ügye let a CIB Bank Rt. ré szé re ............................ 1008

E-I-948/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se Ha rasz to si Mi hály né ré szé re ......... 1008

E-I-950/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Köz ve tett be fo lyá so ló ré sze se dés szer zé sé nek en ge dé lye zé se a PROFORM
In gat lan be fek te té si Rt. ré szé re ............................................................ 1008

E-I-953/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Az E-I-901/2005. szá mú ha tá ro zat ki ja ví tá sa a HVB Bank Hun ga ry Rt. 
ré szé re ................................................................................................. 1009

E-I-954/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ma gyar
Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re ................................................. 1009

E-I-955/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak és ki ne ve zé sé nek en ge dé lye -
zé se a Be ne fi ci al (Ma gyar or szág) Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re ... 1010

E-I-956/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se a SÁRARANY
Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. ré szé re ............................................ 1010

E-I-957/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ügy nök út ján tör té nõ zá log hi te le zés re a Ti sza föld vár és
Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re .................................................... 1010

E-I-958/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se az Ál ta lá nos Ér ték for gal mi Bank Rt. ré szé re ..... 1011

I-E-959/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ké re lem el uta sí tá sa a VIN Vál lal ko zá si és Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt.
ré szé re ................................................................................................. 1011

E-I-960/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ügy nö ki jog vi szony meg hosszab bí tá sá nak en ge dé lye zé se az Érd
és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................ 1012

I-E-961/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ké re lem el uta sí tá sa a Tak le a sing Pénz ügyi Lí zing Rt. ré szé re ........... 1012

E-I-962/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Ba la ton-fel vi dé ki
Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................................. 1012

E-I-963/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély ki ne ve zé sé nek el uta sí tá sa a HVB Bank Hun ga ry
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1013

E-I-964/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Ba la ton-fel vi dé ki
Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................................. 1013

E-I-965/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ügy nök út ján tör té nõ zá log hi te le zés re a Sza bolcs Ta ka rék -
szö vet ke zet ré szé re .............................................................................. 1014

E-I-966/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se a Mis ter Ka rát
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. ré szé re ............................................ 1014

E-I-967/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ügy nök út ján tör té nõ zá log hi te le zés re a Bold va és Vi dé ke
Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................................. 1015

E-I-968/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Dresd ner Bank
(Hun ga ria) Rt. ré szé re ......................................................................... 1016

E-I-969/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Ra if fe i sen Bank
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1016

E-I-970/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa a Ba la ton föld vár és
Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re .................................................... 1016

E-I-971/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Be fo lyá so ló ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se a Firth li on Li mi ted,
Ka fi jat Ke res ke del mi és Con sul ting Kft., Ra him ku lov Ti mur
Mag de to vics, Ra him ku lov Rusz lan Mag de to vics, va la mint Ra him ku lov
Meg det ré szé re ..................................................................................... 1017

 5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 971



E-I-972/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a WALLÍZING
Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re ......................................................... 1017

E-I-973/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ra ka maz
és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................... 1018

E-I-974/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Új te lep hely lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se az MKB Bank Rt. ré szé re .... 1018

E-I-975/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély új ra vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ve la Lí zing
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1018

E-III-976/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ha tá ro zat az M-D-Fac to ry Me zõ gaz da sá gi Rt. CODEX Ér ték tár és 
Ér ték pa pír Rt.-ben ké rel me zett be fo lyá so ló ré sze se dés szer zé sé nek
el uta sí tá sá ról ........................................................................................ 1019

E-I-977/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Nagy ba jom 
és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................ 1019

E-I-978/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Új te lep hely lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re .... 1019

E-I-979/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Új te lep hely lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re .... 1020

E-I-980/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Új te lep hely lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re .... 1020

E-I-981/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Új te lep hely lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se a Ra if fe i sen Bank Rt. ré szé re .... 1020

E-I-982/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ügy nö ki en ge dély vissza vo ná sa a Gyors pénz vál tó Pénz ügyi Kft.
ré szé re ................................................................................................. 1021

E-I-983/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ügy nö ki en ge dély vissza vo ná sa a Ko ko ba Ke res ke del mi és Szol gál ta tó
Kft. ré szé re .......................................................................................... 1021

E-I-984/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Meg bí zá si szer zõ dé sek mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se a Ra if fe i sen Bank
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1022

E-I-985/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a Ci ti bank Rt. 
ré szé re ................................................................................................. 1022

E-I-987/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Kül föl di hi tel in té zet kép vi se le té nek adat vál to zá sa a Lan des bank
Ba den-Würt tem berg Bu da pes ti Kép vi se le te ré szé re ........................... 1023

I-E-988/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Pénz ügyi vál lal ko zás meg ala pí tá sá nak és mû kö dé sé nek en ge dé lye zé -
sé re irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sa az RD-CREDIT Pénz ügyi Ta nács adó 
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1023

E-I-989/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek ki ne ve zé sé nek és meg vá lasz tá sá nak en ge dé -
lye zé se az FHB Föld hi tel- és Jel zá log bank Rt. ré szé re ....................... 1023

E-I-993/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély ki ne ve zé sé nek en ge dé lye zé se a Sop ron Bank
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1024

E-I-994/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Hi tel biz to sí té ki ér ték-meg ál la pí tá si sza bály zat jó vá ha gyá sa a Szarvas
és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................... 1024

E-I-995/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Te vé keny sé gi kör bõ ví té sé nek en ge dé lye zé se a Me csek kör nyé ki
Hi tel szö vet ke zet ré szé re ...................................................................... 1024

E-I-996/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Szer zõ dés mó do sí tás en ge dé lye zé se a HBW Exp ress Ta ka rék szö vet -
ke zet ré szé re ........................................................................................ 1025

E-I-997/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Szer zõ dés mó do sí tás en ge dé lye zé se a Bá ta szék és Vi dé ke Ta ka rék -
szö vet ke zet ré szé re .............................................................................. 1025

E-I-1000/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Hi tel biz to sí té ki ér ték-meg ál la pí tá si sza bály zat jó vá ha gyá sa a Fü ze s a bony
és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re ................................................ 1026

E-I-1001/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Össze vont ala pú fel ügye let az ERSTE Bank Hun ga ry Rt. ré szé re ...... 1026

E-I-1003/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a PSA Fi nan ce
Hun gá ria Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re ......................................... 1027

E-I-1005/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se a Cre dit-In vest Pénz ügyi és Kö ve te lés ke ze lõ
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1027

E-I-1006/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Új te lep hely lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se az MKB Bank Rt. ré szé re .... 1027

972 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY  5. szám



E-I-1007/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az MKB Bank 
Rt. ré szé re ........................................................................................... 1028

E-I-1008/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az MKB Bank 
Rt. ré szé re ........................................................................................... 1028

E-I-1009/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Az E-I-926/2005. szá mú ha tá ro zat ki ja ví tá sa az IC Bank Rt. ré szé re ... 1029

E-I-1010/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se a GMAC
Hun ga ry Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. ré szé re .......................................... 1029

I-1011/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek meg vá lasz tá sá ra irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sa 
a CREDIT HOUSE Ma gyar or szág Jel zá log hi te le zé si Rt. ré szé re ....... 1029

E-I-1012/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ügy nö ki ke ret szer zõ dés mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az ERSTE Bank 
Hun ga ry Rt. ré szé re ............................................................................. 1030

E-I-1013/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Szer zõ dés mó do sí tás en ge dé lye zé se a Ti sza föld vár és Vi dé ke Ta ka rék -
szö vet ke zet ré szé re .............................................................................. 1030

E-I-1015/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ha tály ta lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá sa az In ter-Eu ró pa Bank 
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1030

E-I-1016/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ügy nök út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség vég zé sé re az
MKB Bank Rt. ré szé re ........................................................................ 1031

E-I-1017/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ke res ke dé si könyv ve ze té sé re vo nat ko zó bel sõ sza bály zat a Ma gyar
Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. ré szé re ................................................. 1031

E-I-1018/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat 

Be fo lyá so ló ré sze se dés szer zé sé nek en ge dé lye zé se az RCI Ban que ré -
szé re .................................................................................................... 1032

E-I-1020/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Köz ve tett be fo lyá so ló ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se az ARQUETTE
ENTERPRISES Llc. ré szé re ............................................................... 1032

E-I-1023/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás meg szün te té se a Nagy ba jom és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
ré szé re ................................................................................................. 1033

E-I-1024/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ve ze tõ ál lá sú sze mély ki ne ve zé sé hez a Ra if fe i sen Bank Rt.
ré szé re ................................................................................................. 1033

E-I-1025/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sá nak en ge dé lye zé se az FCE Cre dit
Hun gá ria Rt. ré szé re ............................................................................ 1033

E-I-1026/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ve ze tõ ál lá sú sze mély ki ne ve zé sé hez a Bu da pest Hi tel- és
Fej lesz té si Bank Rt. ré szé re ................................................................. 1034

E-I-1029/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se az ALFA CREDIT 
Pénz ügyi, Ta nács adó és Vál lal ko zás fej lesz tõ Kft. ré szé re .................... 1034

E-III-1030/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Be fek te té si szol gál ta tá si üz let sza bály zat mó do sí tás jó vá ha gyá sa az
Ers te Bank Be fek te té si Ma gyar or szág Rt. ré szé re ............................... 1034

E-I 1032/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se az UniC re di to Ita li a no S.p.A.
ré szé re ................................................................................................. 1035

E-I-1033/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

En ge dély ügy nök út ján tör té nõ hi te le zés re a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Rt. ré szé re ............................................................................................ 1035

E-I-1035/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

Te vé keny sé gi kör mó do sí tá sá nak en ge dé lye zé se az AXON Lí zing és
Pénz ügyi Rt. ré szé re ............................................................................ 1036

E-I-1039/2005. szá mú
PSZÁF ha tá ro zat

El já rás fel füg gesz té se a Sik lós és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ré szé re .... 1036

A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
KÖZLEMÉNYE

A Vám- és Pénz ügy õr ség szer vei ál tal ki adott, a jö ve dé ki en ge déllyel
ren del ke zõ ala nyok lis tá já ról (2006. feb ru ár 9-i ál la pot) ..................... 1037

A PÉNZ- ÉS TÕKEPIACI ÁLLANDÓ 
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG
KÖZLEMÉNYE

A Vá lasz tott bí ró ság el já rá si sza bály za tá ról ......................................... 1051

A MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA KÖZLEMÉNYE

A ter mé sze tes és jo gi sze mély könyv vizs gá lók lis tá já ról .................... 1063

ESZTERGOM VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA

Bel sõ el len õri ál lás be töl té sé re ............................................................ 1229

HIRDETMÉNYEK 1229

 5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 973



A pénzügyminiszter

8002/2006. (PK. 5.) PM 

t á  j é  k o z  t a  t ó j a

a jö ve dé ki adat szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó köz vet len elekt ro ni kus szá mí tó gé pes kap cso la ti rend szer
ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel mé nyek rõl 

1. Ál ta lá nos tud ni va lók
1.1. A Köz vet len Elekt ro ni kus Adat kap cso la ti rend szer ben a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak 

kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény 22. § (2) be kez dés, 24. § (1) be kez dés e) pont já ban, a 26. § (3) be -
kez dés e) pont já ban, a 31. § (3) be kez dés d) pont já ban, va la mint a 35. § (1) be kez dés f) pont já ban fog lal tak sze rin ti ala nyok
vesz nek részt.

1.2. Az elekt ro ni kus üze ne tek ben hasz ná lan dó EDI re giszt rá ci ós szá mot a Vám- és Pénz ügy õr ség re gi o ná lis jö ve dé ki
köz pont jai ad ják ki, a köz pont ba be nyúj tott re giszt rá ci ós ké re lem alap ján a szük sé ges tech ni kai és prog ram kör nye zet
meg lé te ese tén.

1.3. A jog sza bá lyi vál to zás, mû sza ki plat form vál tás, nyom tat vány vál to zás, adat mennyi ség je len tõs nö ve ke dé se ese -
tén a Vám- és Pénz ügy õr ség - meg fe le lõ át fu tá si idõ vel - új adat kap cso la ti fel té te le ket, elekt ro ni kus üze net struk tú rá kat
fo gal maz hat meg. 

1.4.  Amennyi ben az aláb bi bi zony lat tí pu sok ban sze rep lõ ala nyok ren del kez nek VPID szám mal ak kor azt kell fel tün -
tet ni ük. A VPID szám mal nem ren del ke zõ ala nyok nak az adó igaz ga tá si szá mot kell a bi zony la tok meg ha tá ro zott ro va -
tai ban meg ad ni uk. 

2. A Köz vet len Elekt ro ni kus Adat kap cso lat ba be vont bi zony la tok tí pu sai

 Ok mány meg ne ve zé se  Kód ja  To váb bí tás he lye

Ter mék kí sé rõ ok mány, Ad mi niszt ra tív Kí sé rõ ok mány TKO adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal

Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány EKO adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal

Adó rak tár és be jegy zett ke res ke dõ be je len té se BK1 te lep he lyet fel ügye lõ vám hi va tal

Szál lí tá si nyil ván tar tás

Szál lí tá si nyil ván tar tás (be jegy zett ke res ke dõ/adó -
kép vi se lõ) alany ra össze sí tett

SK1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont

Szál lí tá si nyil ván tar tás (cso mag kül dõ ke res ke dõ
adó ügyi kép vi se lõ je) 

SC1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont

 Kész let nyil ván tar tás   

 össze vont ha vi, ne gyed éves zá rás KN1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont

 adó rak tá ri ha vi, ne gyed éves zá rás KN2 adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal

 na pi, idõ sza ki adó rak tá ri zá rás KN3 adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal

 Adó be val lás nem do hány gyárt má nyok ról AD1 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont

 Adó be val lás do hány gyárt má nyok ról AD2 en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont

3. A Köz vet len Elekt ro ni kus Adat kap cso lat mû sza ki pa ra mé te rei    
Az adat kül dé sek fo ga dá sa a Web Ser vi ce szol gál ta tás se gít sé gé vel tör té nik. Az adat csa tor na tit ko sí tá sá ra az SSL

mód szert al kal maz zuk (https). A csat la koz ni kí vá nó ügy fél nek ren del kez nie kell on li ne in ter net kap cso lat tal. Az ügy fe -
lek a Web Ser vi ces meg ol dás mel lett vá laszt hat nak we bes fel töl tõ fe lü le tet is. A Web Ser vi ce alap ve tõ en az au to ma ti zált
prog ra mo kat, a We bes fe lü let a fel hasz ná ló kat igyek szik ki szol gál ni.

A rend szer In ter net bön gé szõ prog ram mal az aláb bi cí me ken ér he tõ el:

We bes fel töl tõ fe lü let ese tén: https://da ra lo.vpop.hu/Ke a We bApp li ca ti on
Web Ser vi ce szol gál ta tás al kal ma zá sa ese tén: https://da ra lo.vpop.hu/Ke a Web Ser vi ce

Az en ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont biz to sít ja a fen ti mó don tör té nõ adat to váb bí tás hoz
a fel hasz ná ló ne vet,
az in du ló jel szót,
az ügy fél alany szin tû azo no sí tó ját,
az ügy fél adó rak tá ra i nak azo no sí tó it,
az EDI re giszt rá ci ós szá mot.
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4. A file ne vek fel épí té se

 1-6 po zí ció  7-11 po zí ció  el vá lasz tó  ki ter jesz tés

 azo no sí tó kül dés ki ter jesz té sen be lü li fo lya ma tos sor szá ma al fa nu me ri kus
ka rak te rek (00001-ZZZZZ-ig)

(pont)  ok mány kód ja

Ok mány kód és ügy fél azo no sí tó kap cso la ta

 Ok mány 
kód ja

 To váb bí tás he lye  Ügy fél azo no sí tó ja
 Ma gyar

en ge dély szám hossza

TKO Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal  adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós

EKO Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal  adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós

BK1 Te lep he lyet fel ügye lõ vám hi va tal  te lep hely azo no sí tó ja 13 po zí ci ós

SK1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont  alany azo no sí tó 8 po zí ci ós

SC1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont  alany azo no sí tó 8 po zí ci ós

KN1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont  alany azo no sí tó 8 po zí ci ós

KN2 Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal  adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós

KN3 Adó rak tárt fel ügye lõ vám hi va tal  adó rak tár azo no sí tó ja 13 po zí ci ós

AD1 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont  alany azo no sí tó 8 po zí ci ós

AD2 En ge dé lye zõ re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont  alany azo no sí tó 8 po zí ci ós

5. A Köz vet len Elekt ro ni kus Adat kap cso lat üze net for má tu ma

5.1. Az üze net vál to zó hosszú sá gú szö ve ges (TXT) so rok ból áll, a ma gyar éke ze tes be tû ket a 852 kód lap alap ján le het hasz -
nál ni. Min den sor kö te le zõ en a tí pus ra uta ló cím ké vel kez dõ dik. Az adat me zõk el vá lasz tá sá ra a ,pi pe’ (ASCII kód: 124, 7Ch)
ka rak tert kell al kal maz ni, a sort ko csi vissza, sor eme lés (ASCII kód: 0Dh, 0Ah) ka rak ter zár ja be. Amennyi ben az adat me zõ
üres, csak ,pi pe’ je let kell ten ni.

5.2. Ál ta lá no san, ahol az „N” tí pu sú me zõk nem tar tal maz nak ér té kes ada tot, ott az adott re kor dot nem kell el kül de ni.

5.3. Va la mennyi adat me zõ re igaz, hogy a me zõ ket nem kell az adott me zõ re jel lem zõ ma xi má lis hosszig ve ze tõ nul -
lák kal, vagy szó kö zök kel fel töl te ni.

6. A szá mí tó gé pes fel dol go zás adat szük ség le te (re kord ké pek)

6.1. Ter mék kí sé rõ ok mány

Egy adat kül dés ben több TKO is sze re pel het. A bi zony lat fej és több té tel so ri ada to kat tar tal maz, egy fej adat hoz leg -
alább egy té tel so ri adat nak sze re pel nie kell.

 Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

Ter mék kí sé rõ ok mány fej  OF  

Ter mék kí sé rõ ok mány té tel so rok  OT  leg alább 1-nek sze re pel nie kell

6.1.1. Ter mék kí sé rõ ok mány fej ada tok

 De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz
 TKO 

Ro vat szám

 1. OF  C  2  

 2. Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig  C  2  

 3. Bi zony lat egye di azo no sí tó  C  20  3

 4. EDI re giszt rá ci ós szám  C  13  

 5. Fel adó adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja  C 20  1

 6. Fel adó jö ve dé ki szá ma  C 20  2

 7. Cím zett adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja  C 20 7

8. Ha jó ne ve C 50 7

 9. Ha jó lajst rom je le C 50 7
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 De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz
 TKO 

Ro vat szám

 10. Cím zett jö ve dé ki szá ma  C 20  4

 11. Szál lí tó le vél dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D  8  6

 12. Szál lí tó le vél sor szá ma  C  20  5

 13. Szál lít má nyo zó  C  70  9

 14. Fel adá si or szág nem zet kö zi kód ja  C  2  12

 15. Cél or szág nem zet kö zi kód ja  C  2  13

 16. Fel adá si hely  C  24  15

 17. Fel adás kel te (ÉÉÉÉHHNN)  D  8  16

 18. Fel adás idõ pont ja (óra)  C 2 16

  19. Me net idõ na pok ban  C  2  17

  20. Alá író ne ve  C 40  24

  21. Té tel so rok szá ma  N  3  

  22. Adó kép vi se lõ adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja  C 20 14

  23. Adó kép vi se lõ jö ve dé ki szá ma  C 20 14

  24. Szál lí tá si biz to sí ték nyúj tó adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja C 20 10

  25. Lé gi jár mû lajst rom je le C 10

  26. Lé gi jár mû tí pu sa C 10

  27. Lé gi jár mû já rat szá ma C 10

  28. Lé gi jár mû cél ál lo má sa C 30

  29. Re pü lõ gép üzem anyag töl té sé nek kez dõ idõ pont ja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) C 12

  30. Re pü lõ gép üzem anyag töl té sé nek be fe je zõ idõ pont ja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) C 12

  542  

A 6.1.1. sza kasz ban de fi ni ált re kord kép 8-9. és 18. sor szá mú me zõk a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 76. § (8) ese tén
töl ten dõ ki.

A 6.1.1. sza kasz ban de fi ni ált re kord kép 25-30. sor szá mú me zõk a 2003. évi CXXVII. tör vény 13. § (1) be kez dés
e) pont ja, és a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 113. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja ese tén töl ten dõ ki.

6.1.2. Ter mék kí sé rõ ok mány tét el ada tok

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz
TKO 

Ro vat szám

 1. OT  C 2  

 2. Bi zony lat egye di azo no sí tó  C 20  

 3. Té tel sor szá ma  N 3  

 4. Áru meg ne ve zé se  C 45  18

 5. Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va  N 35  18

 6. Mennyi sé gi egy ség  C 3  18

 7. Do hány gyárt mány kis ke res ke del mi ár  N 5  18

 8. EAN szám  C 15  18

 9. Vám ta ri fa szám  C 10  19

 10. Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va  N 35  20

 11. Mennyi sé gi egy ség  C 3  20

 12. Brut tó tö meg  N 8  21

 13. Net tó tö meg  N 8  22

 14. Faj ta kód  C 3  23

 15. Do hány gyárt mány cso ma go lás db N 3  18

 16. Re pü lõ gép üzem anyag fel hasz ná lá si jog cí mei  C 2  

   200  
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A 6.1.2. sza kasz ban de fi ni ált re kord kép 16. sor szá mú mezõ 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 43. szá mú mel lék le te alap ján a
re pü lõ gép üzem anyag fel hasz ná lá si jog cí mei:

01 - nem zet kö zi re pü lés cél já ból kül föl di vagy ma gyar lajst rom je lû, gaz da sá gi célú légi köz le ke dé si te vé keny sé get
vég zõ légi jár mû ben

02 - nem zet kö zi re pü lés cél já ból ka to nai lajst rom je lû légi jár mû ben

03 - ható sá gi lag sza bá lyo zott éves lég ügyi fe lül vizs gá lat, haj tó mû cse rék utá ni haj tó mû pró bák, gya kor ló re pü lé sek so rán

04 - kor mány za ti (ál la mi) re pü lé se ket meg elõ zõ kö te le zõ ha tó sá gi be re pü lé sek so rán

6.2. Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány

Egy adat kül dés ben több EKO is sze re pel het. A bi zony lat fej és több té tel so ri ada to kat tar tal maz hat, egy fej adat hoz
leg alább egy té tel so ri adat nak sze re pel nie kell.

 Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

 Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány fej  EF  

 Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány té tel so rok  ET  leg alább 1-nek sze re pel nie kell

6.2.1. Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány fej ada tok

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz
EKO 

Ro vat szám

 1.  EF  C 2

 2.  Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig  C 2

 3.  Bi zony lat azo no sí tó  C 20 2

 4.  EDI re giszt rá ci ós szám  C 13

 5.  Fel adó adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja  C 20 1

 6.  Fel adó jö ve dé ki szá ma  C 20 1

 7.  Cím zett adó igaz ga tá si vagy VPID szám 1-12 po zí ci ó ja  C 20 4

 8.  Cím zett jö ve dé ki szá ma, le het üres  C 20 4

 9.  Szál lí tó le vél szá ma  C 20 2

 10.  Szál lí tó le vél dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D 8 2

 11.  Szál lí tó esz köz rend szá ma  C 12 5

 12.  Szál lít má nyo zó  C 70 5

 13.  Ki adás he lye  C 24 15

 14.  Ki adás dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D 8 15

 15.  Té tel so rok szá ma  N 3

 16.  Nyi lat ko zat szá ma  C 24 6

 17.  Nyi lat ko zat dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D 8 6

   294

6.2.2. Egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány tét el ada tok

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz
EKO 

Ro vat szám

 1.  ET  C 2

 2.  Bi zony lat azo no sí tó  C 20 2

 3.  Té tel sor szá ma  N 3

 4.  Áru meg ne ve zé se  C 45 8

 5.  Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va  N 35 8

 6.  Mennyi sé gi egy ség  C 3 8

 7.  Do hány gyárt mány kis ke res ke del mi ár  N 5 8

 8.  EAN szám  C 15 8
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  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz
EKO 

Ro vat szám

 9.  El adá si ár 8 egész és 2 ti ze des pont tal el vá laszt va  N 11 13

 10.  Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va  N 35 10

 11.  Mennyi sé gi egy ség  C 3 10

 12.  Faj ta kód  C 3 10

 13.  Vám ta ri fa szám  C 10 9

 14.  Brut tó tö meg  N 8 11

 15.  Net tó tö meg  N 8 12

   206

6.3. Adó rak tár és be jegy zett ke res ke dõ be je len té se

Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

Be je len tés ok mány fej  BF  

Be je len tés ok mány té tel so rok  BT  leg alább 1-nek sze re pel nie kell

6.3.1. Be je len tés fej ada tok 

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1. BF C 2

 2. Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig  C 2

 3. Egye di azo no sí tó (TKO) C 20

 4. EDI re giszt rá ci ós szám C 13

 5. Fo ga dás dá tu ma D 8

 6. VPID szám 1-12 po zí ci ó ja C 20

 7. En ge dély szám (13 po zí ci ós) C 20

 8. Fel adó En ge dély szám (20 po zí ci ós) C 20

 9. Fel adó Ne ve C 70

 10. Fel adó Or szág ISO kód ja C 2

 11. Fel adó Cí me C 70

      247

6.3.2. Be je len tés tét el ada tok 

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1. BT C 2

 2. Egye di azo no sí tó (TKO) C 20

 3. Té tel sor szá ma N 3

 4. Vám ta ri fa szám C 10

  5. Faj ta kód C 3

  6. Fel adott mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va  N 35

  7. Át vett mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va  N 35

 108

6.4. Kész let nyil ván tar tás

A Kész let nyil ván tar tás nak 3 tí pu sa van, adó rak tá ri na pi-idõ sza ki, adó rak tá ri havi vagy ne gyed éves és össze vont havi
vagy ne gyed éves. Az adat tar tal muk meg egye zik, a tí pus és idõ sza ki tól-ig dá tum a 3 fé lét meg kü lön böz te ti.
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Egy adat kül dés ben több KNY is sze re pel het, me lye ket a 3. mezõ (ügy fél ál tal kép zett egye di azo no sí tó) kü lön böz tet
meg egy más tól. A bi zony lat fej és több té tel so ri ada to kat tar tal maz hat, egy fej adat hoz mi ni mum 4 té tel so ri adat nak sze -
re pel nie kell.

 Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

 Kész let nyil ván tar tás fej  TF  

 Kész let nyil ván tar tás té tel so rok  TT a té tel so ri adat tar tal maz za: 

  D) Nö ve ke dé si és csök ke né si ada ta it, le het, hogy
nincs hoz zá tar to zó jog cím, 

  E) Zár la ti ada to kat meg adott jog cí me ken, 
mi ni mum a nyi tó és zá ró kész let ada tok nak 
sze re pel nie kell.

6.4.1. Kész let nyil ván tar tás fej ada tok KNYHZ, il let ve KNYIZ

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1.  TF  C 2

 2.  Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig  C 2

 3.  Ter mék mér leg hi vat ko zá si sor szá ma 
 (ügy fél ál tal kép zett egye di hi vat ko zott azo no sí tó)

 C 13

 4.  EDI re giszt rá ci ós szám  C 13

 5.  1=adó alany ra össze vont, 2=rak tár en ge dé lyes, 3=idõ sza ki  C 1

 6.  A TM-et be nyúj tó VPID szá ma  C 20

 7.  Az adó rak tár jö ve dé ki szá ma  C 20

 8.  TM idõ szak tól (ÉÉÉÉHHNN)  D 8

 9.  TM idõ sza kig (ÉÉÉÉHHNN)  D 8

 10.  Jöv. term. KN sze rin ti azo no sí tó kód ja  C 10

 11.  Faj ta kód az adó mér ték meg ha tá ro zá sá hoz  C 3

 12.  Kis ke res ke del mi egy ség ár  N 5

 13.  cso ma go lás db szá ma 0 vagy at tól na gyobb szám  N 3

 14.  Adat össze ál lí tás kel te (ÉÉÉÉHHNN)  D 8

   116

6.4.2. Kész let nyil ván tar tás tét el ada tok KNYHZ-01, il let ve KNYIZ-01

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1.  TT C 2

 2.  Ter mék mér leg hi vat ko zá si sor szá ma 
 (ügy fél ál tal kép zett egye di hi vat ko zott azo no sí tó)

C 13

 3.  A vám hi va ta li tá jé koz ta tó nak meg fe le lõ Jog cím kód C 8

 4.  Adó mér ték 9 egész és 2 ti ze des pont tal el vá laszt va N 12

 5.  Adó mér ték %-os 2 egész * N 2

 6.  Szá mí tott adó 35 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va N 44

 7.  Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va N 35

   116

*csak do hány gyárt mány ese tén

6.5. Szál lí tá si nyil ván tar tá sok

Egy adat kül dés ben több SzNY is sze re pel het, me lye ket a 3. mezõ (ügy fél ál tal kép zett egye di azo no sí tó) kü lön böz tet
meg egy más tól. A bi zony lat fej és több té tel so ri ada to kat tar tal maz hat, egy fej adat hoz mi ni mum 1 té tel so ri adat nak sze -
re pel nie kell.
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6.5.1. Szál lí tá si nyil ván tar tás (8/2004. (III. 10.) PM ren de let 15. mell.) be jegy zett ke res ke dõ, adó kép vi se lõ

Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

Ok mány fej  SF  

Ok mány té tel so rok  ST  leg alább 1-nek sze re pel nie kell

6.5.1.1. Fej ada tok

 De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1. SF C 2

 2. Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig C 2

 3. Egye di azo no sí tó (ügy fél ál tal kép zett) C 10

 4. EDI re giszt rá ci ós szám C 13

 5. SzNY Idõ szak tól (ÉÉÉÉHHNN) kez dõ dá tum D 8

 6. SzNY Idõ sza kig (ÉÉÉÉHHNN) zá ró dá tum D 8

 7. Be jegy zett ke res ke dõ en ge dély szá ma (8 po zí ci ós) C 20

 8. Be jegy zett ke res ke dõ VPID szá ma 1-12 po zí ció C 20

 9. Adó kép vi se lõ en ge dély szá ma (8 po zí ci ós) C 20

 10. Adó kép vi se lõ VPID szá ma 1-12 po zí ció C 20

 11. Adó men tes fel hasz ná ló en ge dély szá ma (8 po zí ci ós) C 20

 12. Adat össze ál lí tás kel te (ÉÉÉÉHHNN) D    8

 151

6.5.1.2. Tét el ada tok

 De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1. ST C 2

 2. Egye di azo no sí tó (ügy fél ál tal kép zett) C 10

 3. Vám ta ri fa szám C 10

 4. Faj ta kód C 3

 5. Adó mér ték 9 egész és 2 ti ze des pont tal el vá laszt va N 12

 6. Cso ma go lás db szá ma 0 vagy at tól na gyobb szám N 3

 7. Kis ke res ke del mi ár N 6

 8. A vám hi va ta li tá jé koz ta tó nak meg fe le lõ Jog cím kód C 8

 9. Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va N 35

 10. Szá mí tott adó N 10

99

6.5.2. Szál lí tá si nyil ván tar tás (8/2004. (III. 10.) PM ren de let 20. mell) / más tag ál lam cso mag kül dõ ke res ke dõ jé nek
adó ügyi kép vi se lõ je

Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

Ok mány fej  CF  

Ok mány té tel so rok  CT  leg alább 1-nek sze re pel nie kell

6.5.2.1. Fej ada tok

 De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1. CF C 2

 2. Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig  C 2

 3. Egye di azo no sí tó (ügy fél ál tal kép zett) C 10

 4. EDI re giszt rá ci ós szám C 13

 5. SzNY Idõ szak tól (ÉÉÉÉHHNN) kez dõ dá tum D 8
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 De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 6. SzNY Idõ sza kig (ÉÉÉÉHHNN) zá ró dá tum D 8

 7. Más tag ál lam cso mag kül dõ ke res ke dõ jé nek en ge dély szá ma C 20

 8. Adó ügyi kép vi se lõ en ge dély szá ma (13 po zí ci ós) C 20

9. Adó ügyi kép vi se lõ VPID szá ma 1-12 po zí ció C 20

10. Adat össze ál lí tás kel te (ÉÉÉÉHHNN)  D    8

111

6.5.2.2. Tét el ada tok

 De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1. CT C 2

 2. Egye di azo no sí tó (ügy fél ál tal kép zett) C 10

 3. Vám ta ri fa szám C 10

 4. Faj ta kód C 3

 5. Adó mér ték 9 egész és 2 ti ze des pont tal el vá laszt va N 12

 6. Cso ma go lás db szá ma 0 vagy at tól na gyobb szám N 3

 7. Kis ke res ke del mi ár N 6

 8. A vám hi va ta li tá jé koz ta tó nak meg fe le lõ Jog cím kód C 8

 9. Mennyi ség 26 egész és 8 ti ze des pont tal el vá laszt va N 35

 10. Szá mí tott adó N 10

99

6.6. Adó be val lás

Egy adat kül dés ben egy Adó be val lás sze re pel het. A bi zony lat fej hez több fé le té tel sor tí pus, té tel sor tí pu son be lül több
té tel sor sze re pel het.

 Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

Ha vi be val lás (zöld szí nû) fej 
A nyom tat vány B sza ka sza

 AF  Üzem anyag, szõ lõ bor és egyéb ter mék 
jö ve dé ki adó be val lá sa ese tén

Ha vi be val lás (zöld szí nû) té tel so rok 
A nyom tat vány C sza ka sza

 AT  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (zöld szí nû) vissza igény lés ada tok 
A nyom tat vány D sza ka sza

 AV  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (zöld szí nû) össze sí tõ ada tok. 
A nyom tat vány E sza ka sza

 AO  Leg alább 1 sor nak sze re pel nie kell 
(69. vagy 70. sor)

Ha vi be val lás (zöld szí nû) adó elõ leg és adó be fi ze tés ada tok 
A nyom tat vány F és G sza ka sza

 AB  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (zöld szí nû) át ve ze té si ké re lem 
A nyom tat vány H sza ka sza

 AK  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (zöld szí nû) nyi lat ko zat a fenn ál ló köz tar to zás ról 
A nyom tat vány J sza ka sza

 AN  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (bar na szí nû) fej 
A nyom tat vány B sza ka sza

 DF  Do hány gyárt mány jö ve dé ki adó 
és Do hány gyárt mány áfa be val lá sa ese tén

Ha vi be val lás (bar na szí nû) té tel so rok 
A nyom tat vány C sza ka sza

 DT  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (bar na szí nû) té tel so rok 
A nyom tat vány D sza ka sza

 DV  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (bar na szí nû) össze sí tõ ada tok 
A nyom tat vány E sza ka sza

 DO  Leg alább 3 sor nak sze re pel nie kell 
(69. vagy 70., a 71., va la mint a 72. vagy 
73. sor kö zül an nak a sor nak az ér té ke, 

ame lyik po zi tív)
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 Bi zony la ti bon tás  Azo no sí tó  Meg jegy zés

Ha vi be val lás (bar na szí nû) be fi ze tés ada tok 
A nyom tat vány F sza ka sza

 DB  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (bar na szí nû) át ve ze té si ké re lem 
A nyom tat vány G sza ka sza

 DK  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

Ha vi be val lás (bar na szí nû) nyi lat ko zat a fenn ál ló köz tar to zás ról 
A nyom tat vány I sza ka sza

 DN  több sor is le het, de meg en ge dett, 
hogy nincs ilyen sor

6.6.1. Adó be val lás fej ada tok Havi be val lás (zöld szí nû) nyom tat vány B sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1.  AF  C  2

 2.  Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig  C  2

 3.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13

 4.  EDI re giszt rá ci ós szám  C  13

 5.  Be val lás idõ szak kez dõ dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D  8

 6.  Be val lás idõ szak zá ró dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D  8

 7.  Jö ve dé ki szám 1-8 po zí ci ó ja  C 20

 8.  VPID szám 1-12 po zí ci ó ja  C 20

 9.  Adó azo no sí tó szám (csak az adó szám mal nem ren del ke zõ egyé ni vál lal ko zá sok 
 ese té ben töl ten dõ ki.)

 C  10

 10.  Pénz for gal mi jel zõ szám  C  24

 11.  Be val lás kel te (ÉÉÉÉHHNN)  D  8

 12.  Vissza igény lés van? 0 nincs 1 van  C  1

 13.  Ki uta lá sát ké ri? 0 nem 1 igen  C  1

 14.  Ki uta lá sát nem ké ri? 0 nem 1 igen  C  1

 15.  Át ve ze té si ké rel met nyújt be? 0 nem 1 igen  C  1

    132

6.6.2. Adó be val lás tét el ada tok Havi be val lás (zöld szí nû) nyom tat vány C sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  AT  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13  

 3.  Faj ta kód az adó mér ték meg ha tá ro zá sá hoz  C  3  a

 4.  Üzem anyag jö ve dé ki adó ja  N  13  b

 5.  Szõ lõ bor jö ve dé ki adó ja  N  13  c

 6.  Egyéb ter mék jö ve dé ki adó ja  N  13  d

   57  

6.6.3. Adó be val lás tét el ada tok Havi be val lás (zöld szí nû) nyom tat vány D sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  AV  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13  

 3.  Faj ta kód az adó mér ték meg ha tá ro zá sá hoz  C  3  e

 4.  Vissza igény lés kód ja  C  1  f

 5.  Üzem anyag jö ve dé ki adó vissza igény lés  N  13  g

 6.  Szõ lõ bor jö ve dé ki adó vissza igény lés  N  13  h

 7.  Egyéb ter mék jö ve dé ki adó vissza igény lés  N  13  i

    58  

982 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



6.6.4. Adó be val lás össze sí tõ tét el ada tok Havi be val lás (zöld szí nû) nyom tat vány E sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  AO  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13  

 3.  Adó be val lás so ra  C  3  Ssz.

 4.  Üzem anyag jö ve dé ki adó össze sen  N  13  k

 5.  Szõ lõ bor jö ve dé ki adó össze sen  N  13  l

 6.  Egyéb ter mék jö ve dé ki adó össze sen  N  13  m

    57  

6.6.5. Adó be val lás meg fi ze tett jö ve dé ki adó elõ leg és adó rész le te zé se Havi be val lás (zöld szí nû) nyom tat vány F és
G sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  AB  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal k.)  C  13  

 3.  Adó alany pénz for gal mi jel zõ szá ma  C  24  n és s

 4.  Be fi ze tés dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D  8  o és t

 5.  Üzem anyag szám lá ra be fi ze tett összeg  N  13  p és u

 6.  Szõ lõ bor szám lá ra be fi ze tett összeg  N  13  q és v

 7.  Egyéb ter mék jö ve dé ki adó szám lá ra be fi ze tett összeg  N  13  r és w

    86  

Csak ab ban az eset ben kül den dõ adat re kord eb ben a szek ci ó ban, amennyi ben van ér té kes adat. Amennyi ben van
küldö tt re kord kö te le zõ en ki töl ten dõ az összes mezõ ér te lem sze rû en vagy ér té kes adat tal, vagy nul lá val.

6.6.6. Adó be val lás át ve ze té si és/vagy rész le ges ki uta lá si ké re lem Havi be val lás (zöld szí nû) nyom tat vány H sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  AK  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal k.)  C  13  

 3.  Ter he len dõ fo lyó szám la szám la szá ma  C  24  x

 4.  Ter he len dõ adó össze ge  N  13  y

 5.  Jó vá íran dó fo lyó szám la szám la szá ma  C  24  z

 6.  Jó vá íran dó adó össze ge  N  13  aa

 7.  Rész le ges ki uta lás ra kért összeg  N  13  bb

   102  

6.6.7. Köz tar to zá si nyi lat ko zat Havi be val lás (zöld szí nû) nyom tat vány J sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1.  AN  C  2

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13

 3.  Nyi lat ko zat sor be tû je le (a-v)  C  1

 4.  In téz mény ne ve  C  40

 5.  Tar to zás össze ge  N  13

 6.  Az in téz mény szám la szá ma, ame lyen a köz tar to zás van  C  24

   93
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6.6.8. Adó be val lás fej ada tok Havi be val lás (bar na szí nû) nyom tat vány B sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1.  DF  C  2

 2.  Ver zió 8, a kö vet ke zõ PM tá jé koz ta tó meg je le né sé ig  C  2

 3.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13

 4.  EDI re giszt rá ci ós szám  C  13

 5.  Be val lás idõ szak kez dõ dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D  8

 6.  Be val lás idõ szak zá ró dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D  8

 7.  Jö ve dé ki szám 1-8 po zí ci ó ja  C 20

 8.  VPID szám 1-12 po zí ci ó ja  C 20

 9.  Pénz for gal mi jel zõ szám  C  24

 10.  Be val lás kel te (ÉÉÉÉHHNN)  D  8

 11.  Vissza igény lés van? 0 nincs 1 van  C  1

 12.  Ki uta lá sát ké ri? 0 nem 1 igen  C  1

 13.  Ki uta lá sát nem ké ri? 0 nem 1 igen  C  1

 14.  Át ve ze té si ké rel met nyújt be? 0 nem 1 igen  C  1

    122

6.6.9. Adó be val lás tét el ada tok Havi be val lás (bar na szí nû) nyom tat vány C sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  DT  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13  

 3.  Faj ta kód az adó mér ték meg ha tá ro zá sá hoz  C  3  a

 4.  Do hány gyárt mány jö ve dé ki adó ja  N  13  b

 5.  Do hány gyárt mány áfa  N  13  c

   44  

6.6.10. Adó be val lás tét el ada tok Havi be val lás (bar na szí nû) nyom tat vány D sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  DV  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13  

 3.  Faj ta kód az adó mér ték meg ha tá ro zá sá hoz  C  3  d

 4.  Vissza igény lés kód ja  C  1  e

 5.  Do hány gyárt mány jö ve dé ki adó ja vissza igény lés  N  13  f

 6.  Do hány gyárt mány áfa vissza igény lés  N  13  g

    45  

6.6.11. Adó be val lás össze sí tõ tét el ada tok Havi be val lás (bar na szí nû) nyom tat vány E sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

1.  DO  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13  

 3.  Adó be val lás so ra  C  3  Ssz

 4.  Do hány gyárt mány jö ve dé ki adó ja  N  13  i

 5.  Do hány gyárt mány áfa  N  13  j

   44  
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6.6.12. Adó be val lás meg fi ze tett jö ve dé ki adó elõ leg rész le te zé se Havi be val lás (bar na szí nû) nyom tat vány F sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  DB  C  2  

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C  13  

 3.  Adó alany pénz for gal mi jel zõ szá ma  C  24  k

 4.  Be fi ze tés dá tu ma (ÉÉÉÉHHNN)  D  8  l

 5.  Do hány gyárt mány jö ve dé ki adó el szá mo lá si szám lá ra 
 be fi ze tett összeg

 N  13  m

 6.  Do hány gyárt mány áfa el szá mo lá si szám lá ra be fi ze tett összeg  N  13  n

   73  

6.6.13. Adó be val lás át ve ze té si és/vagy rész le ges ki uta lá si ké re lem Havi be val lás (bar na szí nû) nyom tat vány G sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz  Ro vat

 1.  DK  C 2

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C 13

 3.  Ter he len dõ fo lyó szám la szám la szá ma  C 24 o

 4.  Ter he len dõ adó össze ge  N 13 p

 5.  Jó vá íran dó fo lyó szám la szám la szá ma  C 24 q

 6.  Jó vá íran dó adó össze ge  N 13 r

 7.  Rész le ges ki uta lás ra kért összeg  N 13 s

   102

6.6.14. Köz tar to zá si nyi lat ko zat Havi be val lás (bar na szí nû) jel zé sû nyom tat vány I sza ka sza

  De fi ní ció  Adat tí pus  Max. hossz

 1.  DN  C 2

 2.  Adó be val lás hi vat ko zá si sor szá ma (ügy fél ál tal kép zett)  C 13

 3.  Nyi lat ko zat sor be tû je le (a-v)  C 1

 4.  In téz mény ne ve  C 40

 5.  Tar to zás össze ge  N 13

 6.  Az in téz mény szám la szá ma, ame lyen a köz tar to zás van  C 24

   93

7. Ha tály ba lép te tõ ren del ke zé sek

7.1. Je len tá jé koz ta tó a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

7.2. A je len tá jé koz ta tó ban fog lal ta kat az elekt ro ni ku san kül den dõ ok má nyok ban elõ ször a tá jé koz ta tó köz zé té te lét
kö ve tõ hó nap ban kell al kal maz ni.

7.3. E tá jé koz ta tó köz zé té te lé vel egy ide jû leg a köz vet len szá mí tó gé pes kap cso la ti rend szer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó
mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl szó ló 8016/2005. (PK. 10.) PM tá jé koz ta tó ha tá lyát ve szí ti. Ahol PM tá jé koz ta tó a
8016/2005. (PK. 10.) PM tá jé koz ta tó ra hi vat ko zik, ott e tá jé koz ta tó ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-III-B. 199/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - továb -
biakban: Fel ügye let - ál tal az ERSTE Bank Magyar -
ország Be fek te té si Alap ke ze lõ Rész vény tár sa ság (szék -
he lye: 1075 Bu da pest, Ma dách Imre út 13-15.) - a továb -
biakban: Alap ke ze lõ - át fo gó el len õr zé se cél já ból foly ta tott
vizs gá la ti el já rás ban a mai na pon meg ho zom az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

I. F e l  s z ó  l í  t o m  az Alap ke ze lõt, hogy a jö võ ben

1. ma ra dék ta la nul tart sa be az ál ta la ke zelt be fek te té si
ala pok tá jé koz ta tó já ban fog lalt be fek te té si sza bá lyo kat;

2. a va gyon ke ze lé si te vé keny sé get min den kor a meg -
bízó ér de ké ben lás sa el.

II. Az Alap ke ze lõt az 1. pont ban fog lalt te vé keny sé gi és 
mû kö dé si sza bá lyok tól való el té rés mi att 500 000 Ft, azaz
öt száz ezer fo rint össze gû fel ügye le ti bír ság meg fi ze té sé re
k ö  t e  l e  z e m.

A bír sá got a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon 
be lül a Fel ügye let Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett,
10032000-00283834-00000000 szá mú szám lá já ra kell be -
fi zet ni, a ha tá ro zat szá má nak fel tün te té sé vel, „felügyeleti
bírság” megjelöléssel.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí tés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya.  

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22. 

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-III-B. 652/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az Ers te Bank Be fek te té si Ma gyar or szág Rt. (szék -
he lye: 1075 Bu da pest, Ma dách Imre út 13-15.) - a továb -
biakban: Rt. - be fek te té si szol gál ta tá si és ki egé szí tõ be fek -
te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek át fo gó vizs gá la ta tár -
gyá ban, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to -
váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból, a mai na pon az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

I. F e l  s z ó  l í  t o m  az Rt.-t, hogy a jö võ ben

1. min den kor tel je sít se az ügy fél szám la ren del te té sé vel
össze füg gõ, va la mint a pénz for gal mi kor lá to zá sok ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá so kat;

2. tart sa be a ha tár idõs ügy le tek bõl ere dõ kö ve te lé sek és 
kö te le zett sé gek nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi
ren del ke zést;

3. min den kor te gyen ele get a ke res ke dé si köny vi koc ká -
za tok és de vi za ár fo lyam koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé re
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írás nak;

4. te vé keny sé ge so rán fe lel jen meg a ki zá ró la gos te vé -
keny ség vég zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak;

5. ér ték pa pír köl csön zé si te vé keny sé ge so rán tel jes kö -
rû en tart sa be az óva dék ra és az ügy fél kö ve te lé sek vé del -
mé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá so kat;

6. a Fel ügye let felé tel je sí ten dõ adat szol gál ta tá sa min -
den kor, tel jes kö rû en fe lel jen meg az irány adó jog sza bá lyi
elõ írá sok nak;

II. K ö  t e  l e  z e m  az Rt.-t, hogy a ha tá ro zat kéz be sí té sé -
tõl szá mí tott 60 na pon be lül küld jön az igaz ga tó ság és a
fel ügye lõ bi zott ság ál tal jó vá ha gyott je len tést a Fel -
ügye let ré szé re a ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze I. pont já ban
elõ ír tak tel je sí té sé nek ér de ké ben meg tett in téz ke dé sek rõl.

III. Az Rt.-t a te vé keny sé gi és mû kö dé si sza bá lyok
meg sér té se mi att 1 000 000 Ft, azaz egy mil lió fo rint
össze gû fel ügye le ti bír ság meg fi ze té sé re k ö  t e  l e  z e m.

A bír sá got a ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be -
lül kell a Fel ügye let Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-00283834-00000000 szá mú szám lá já ra a je len
ha tá ro zat szá má nak fel tün te té sé vel, a jog sza bály sér tés re
való hi vat ko zás sal és „fel ügye le ti bír ság” meg je lö lés sel
befizetni.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí tés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 28.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-III-B. 654/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a továb -
biakban: Fel ügye let - ál tal az ERSTE Bank Magyar -
ország Be fek te té si Alap ke ze lõ Rész vény tár sa ság
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(szék he lye: 1075 Bu da pest, Ma dách Imre út 13-15.) - a
továb biakban: Alap ke ze lõ - rend sze res, át fo gó el len õr zé se 
céljá ból foly ta tott vizs gá la ti el já rás ban, az ERSTE Bank
Hun ga ry Rt., mint az ERSTE Al pok Nyílt vé gû Nem zet -
kö zi Rész vény Be fek te té si Alap le tét ke ze lõ je (szék he lye:
1132 Bu da pest, Váci út 48.) - a to váb bi ak ban: Le tét ke ze lõ -
vo nat ko zá sá ban a mai na pon meg ho zom az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

I. F e l  s z ó  l í  t o m  a Le tét ke ze lõt, hogy a jö võ ben ma ra -
dék ta la nul tart sa be a be fek te té si ala pok le tét ke ze lé si te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá so kat.

II. K ö  t e  l e  z e m  a Le tét ke ze lõt 1 000 000 Ft, azaz
egy mil lió fo rint össze gû bír ság meg fi ze té sé re.

A bír sá got a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon 
be lül a Fel ügye let Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett,
10032000-00283834-00000000 szá mú szám lá já ra kell be -
fi zet ni, a ha tá ro zat szá má nak fel tün te té sé vel, „fel ügye le ti
bír ság” meg je lö lés sel.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí tés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-673/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben - a to váb bi ak ban: Hpt. - biz to -
sí tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va a Pénz ügyi Szer ve -
ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból, a Dél-Ba la ton Ta ka rék szö vet ke zet nél (szék he lye:
8630 Ba la ton bog lár, Dó zsa Gy. u. 29.) - a to váb bi ak ban:
Ta ka rék szö vet ke zet - a Fel ügye let ál tal a pénz vál tó ügy nö -
kök kel kap cso la tos el len õr zé si kö telezett ség jog sza bály -
sze rû tel je sí té se tár gyá ban folytatott célvizsgálat során az
alábbi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Fel ügye let ál tal a Ta ka rék szö vet ke zet nél le foly ta tott
cél vizs gá la tot le zárt nak te kin tem, és az ál lam igaz ga tá si el -
já rást in téz ke dés al kal ma zá sa nél kül m e g  s z ü n  t e  t e m.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kérhetõ.

Bu da pest, 2005. jú li us 26. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-677/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Szi get vá ri Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 7900 Szi -
get vár, Jó zsef At ti la u. 19.) - a to váb bi ak ban: Ta ka rék szö -
vet ke zet - te vé keny sé gé nek át fo gó hely szí ni vizs gá la tát kö -
ve tõ en, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz -
ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból, a
mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

I. F e l  h í  v o m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy

1. koc ká zat vál la lás ra vo nat ko zó sza bály za ta it hoz za
össz hang ba a jog sza bá lyi elõ írá sok kal, to váb bá koc ká zat -
vál la lá sai so rán min den kor, ma ra dék ta la nul tart sa be a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban, és a bel sõ sza bály za ta i ban fog -
lal ta kat,

2. a tel jes hi tel díj mu ta tó szá mí tá sát, és szer zõ dés be fog -
la lá sát min den kor a vo nat ko zó jog sza bály ren del ke zé sei
sze rint vé gez ze el, 

3. a Szám vi te li Po li ti ká ját a jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en ak tu a li zál ja,

4. a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl szó ló sza bály za ta hi ány -
ta la nul fe lel jen meg a vo nat ko zó tör vé nyi elõ írá sok nak,
va la mint e ren del ke zé se ket a gya kor lat ban is min den kor
al kal maz za.

II. K ö  t e  l e  z e m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy a je len
ha tá ro zat ban fog lal ta kat igaz ga tó sá gi és fel ügye lõ bi zott -
sá gi ülé se in tûz ze na pi rend re, és a tes tü le tek tag jai tár gyal -
ják meg. Mind ezek meg tör tén tét az ülés jegy zõ köny vé ben
is rög zít sék, és an nak hi te le sí tett pél dá nyát a Ta ka rék szö -
vet ke zet - az ülé se ket kö ve tõ 15 na pon be lül - küld je meg
a Fel ügye let ré szé re.

III. E l õ  í r o m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal meg ál la pí tott hi á nyos sá gok meg szün te té sé -
re ho zott in téz ke dé se i rõl rend kí vü li adat szol gál ta tás ke -
re té ben a je len ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 60 na pon
be lül szá mol jon be.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
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ér de két a ha tá ro zat sér ti, a ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát a kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól
ke re set tel kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a hatá -
rozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 6. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-681/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Szeg vár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6635 Szeg vár, Sza bad ság tér 1.) - a továb biakban: Ta ka -
rék szö vet ke zet - pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek
át fo gó vizs gá la ta alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já -
nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai
napon a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

I. F e l  h í  v o m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet

1. koc ká zat vál la lás ra vo nat ko zó sza bály za tai ha tá lyos
jog sza bá lyok nak, va la mint a Fel ügye let ha tá ro za tá nak
meg fe le lõ ak tu a li zá lá sá ra; 

2. koc ká zat vál la lá sai so rán sza bály za tai elõ írá sa i nak
ma ra dék ta lan be tar tá sá ra;

3. fel ügye le ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a jog -
sza bá lyi elõ írá sok sze rin ti tel je sí té sé re;

4. a tel jes hi tel díj mu ta tó köz zé té te lé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyi elõ írá sok ma ra dék ta lan be tar tá sá ra;

5. az üz let sza bály zat köz zé té te lé re vo nat ko zó jog sza bá lyi
elõ írá sok tel jes kö rû be tar tá sá ra.

II.  K ö  t e  l e  z e m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy a ha tá -
ro zat ban fog lal ta kat a so ron kö vet ke zõ igaz ga tó sá gi és fel -
ügye lõ bi zott sá gi ülé se ken tûz ze na pi rend re, és a tes tü le -
tek tag jai tár gyal ják meg. Mind ezek meg tör tén tét az ülés
jegy zõ köny vé ben is rög zít sék és an nak hi te le sí tett pél dá -
nyát a Ta ka rék szö vet ke zet - az ülé se ket kö ve tõ 15 na pon
be lül - küld je meg a Fel ügye let ré szé re. 

III. E l õ  í r o m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké -
ben a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett in -
téz ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben - a
ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül szá mol jon
be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 2.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-683/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (Hpt.) biz to sí tott fel ügye le ti
jog kö röm ben el jár va, a Ceg léd ber ce li Ta ka rék szö vet ke -
zet nél (szék he lye: 2737 Ceg léd, Pes ti út 195.) - a továb -
biak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - le foly ta tott át fo gó hely szí ni
vizs gá lat le zá rá sa ként, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál lami Fel -
ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak
fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai na pon
az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom.

I. F e l  h í  v o m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy Üz let sza -
bály za ta és bel sõ sza bály za tai min den kor ma ra dék ta la nul
fe lel je nek meg a jog sza bá lyi elõ írá sok nak és te remt se meg 
azok össz hang ját.

II. E l õ  í r o m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké -
ben a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett in -
téz ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben - je -
len ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül
írás ban szá mol jon be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek he lye nincs, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 19.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-684/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben - a to váb bi ak ban: Hpt. - biz to -
sí tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a Pénz ügyi Szer ve -
ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból, az ELLA Elsõ La kás hi tel Ke res ke del mi Bank
Rt.-nél (szék he lye: 1067 Bu da pest, Csen ge ry u. 31.) - a to -
váb bi ak ban: Bank - a Fel ügye let ál tal foly ta tott át fo gó,
nem tel jes kö rû hely szí ni vizs gá lat so rán az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom.

1. F e l  h í  v o m  a Ban kot, hogy bel sõ sza bály za ta it hoz -
za össz hang ba a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel,
va la mint a kö ve tett gya kor lat tal.

2. F e l  h í  v o m  a Ban kot a szám vi te li elõ írá sok nak való 
ma ra dék ta lan meg fe le lés ér de ké ben, hogy

2.1. könyv ve ze té se so rán min den kor tart sa be a jog sza -
bá lyi elõ írá so kat,

2.2. a jö võ ben ma ra dék ta la nul te gyen ele get a tõ ke meg -
fe le lé si mu ta tó szá mí tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek nek.

3. F e l  h í  v o m  a Ban kot, hogy a jö võ ben ma ra dék ta la -
nul te gyen ele get a fel ügye le ti adat szol gál ta tás ról szó ló
jog sza bá lyi elõ írá sok nak, és ala kít son ki a te rü le ten meg -
fe le lõ in for má ci ós és el len õr zé si rend szert.

4. F e l  h í  v o m  a Ban kot, hogy ala kít son ki a mû kö dé si
koc ká za tok csök ken té sé re al kal mas, a rend kí vü li hely -
zetek ke ze lé sé re vo nat ko zó ter vet.

5. Rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben elõ írom a
Bank szá má ra, hogy a ha tá ro zat 1-4. pont ja i ban elõ írt in -
téz ke dé sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé rõl ké szült - a
Bank Igaz ga tó sá ga és Fel ügye lõ Bi zott sá ga ál tal jó vá ha -
gyott - bel sõ el len õri je len té se ket a ha tá ro zat kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül küld je meg a Fel ügye let ré -
szé re.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek he lye nincs, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí tés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 31.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-686/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Bi a tor bágy és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet - a to -
váb bi ak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - (szék he lye: 2051 Bi a -
tor bágy, Ba ross Gá bor u. 5.) pénz ügyi szol gál ta tá si te vé -
keny sé gé nek át fo gó vizs gá la ta alap ján a Pénz ügyi Szer ve -
ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból a mai na pon a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

I. F e l  h í  v o m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet

1. alap sza bá lyá ban meg je lölt te vé keny sé gi köre és a
Fel ügye let ál tal ki adott te vé keny sé gi en ge dély köz ti össz -
hang meg te rem té sé re, az Igaz ga tó ság ügy rend jé nek a jog -
sza bá lyi elõ írá sok sze rin ti ki egé szí té sé re, 

2. bel sõ sza bály za ta i nak át dol go zá sá ra, to váb bá az ügy -
fe lek tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok ban
fog lal tak ma ra dék ta lan be tar tá sá ra,

3. a fak tor ing te vé keny ség re vo nat ko zó szám vi te li nyil -
ván tar tá sok jog sza bály nak meg fe le lõ, pon tos ve ze té sé re,

4. koc ká zat vál la lá sai kö ré ben az ügy fél mi nõ sí tés re vo -
nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok, il let ve a vo nat ko zó bel sõ
sza bály za tok ban fog lal tak ma ra dék ta lan be tar tá sá ra.

II. E l õ  í r o m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se érdeké -
ben a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett intéz -
kedéseirõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben - a ha tá -
ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül szá mol jon be 
a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li felülvizs -
gálatát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 15. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-688/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) bizto -
sított fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, az Ex pert-Fak tor
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Pénz ügyi Rész vény tár sa ság (ko ráb bi ne vén: FORKONT
Pénz ügyi Rt.) - a to váb bi ak ban: Rt. - (szék he lye: 3525 Mis -
kolc, Ka zin czy u. 10.) ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, 
an nak meg bí zá sá ból a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét min den kor ha tár idõ ben, a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha -
tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 29. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-689/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí tott 
fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a Hun ga ro hol ding Fak to -
rá ló és Pénz ügyi Szol gál ta tó Rész vény tár sa ság - a továb -
biakban: Rt. - (szék he lye: 1134 Bu da pest, Klap ka u. 11.)
ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá sából
a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét min den kor ha tár idõ ben, a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li
felül vizsgálatát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 29. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-690/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, az  In gat lan hi tel
Plusz Pénz ügyi Részvény tár sa ság - a to váb bi ak ban: Rt. -
(szék he lye: 1139 Bu da pest, Röp pen tyû u. 53.) ügyé ben,
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó -
jának fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai
na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét min den kor ha tár idõ ben, a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha -
tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 29. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-692/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (Hpt.) biz to sí tott fel ügye le ti
jog kö röm ben el jár va, az Érd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet -
ke zet nél (szék he lye: 2030 Érd, Für dõ u. 1.) - a to váb bi ak -
ban: Ta ka rék szö vet ke zet - le foly ta tott át fo gó hely szí ni
vizs gá lat so rán, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
- a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma -
zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai na pon az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

I. F e l h í v o m a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy 

1. adat szol gál ta tá sát min den kor a jog sza bá lyi elõ írá sok -
nak meg fe le lõ en tel je sít se, in téz ked jen a vizs gá lat ál tal
fel tárt hi bák tel jes körû ki ja ví tá sá ról,

2. szám vi te li nyil ván tar tá sa it a jog sza bá lyi elõ írá sok nak 
meg fe le lõ en ve zes se,
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3. bel sõ sza bály za ta it a jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel és
az egy más sal való össz hang meg te rem té se ér de ké ben a
vizs gá lat meg ál la pí tá sa i nak meg fe le lõ en dol goz za át, és
ké szít se el a jog sza bály ál tal elõ írt, a Szi go rú szám adás alá
vont bi zony la tok, nyom tat vá nyok ke ze lé sé rõl szó ló sza -
bály za tot.

II. E l õ í r o m a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké -
ben a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett in -
téz ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben - je -
len ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül
írás ban szá mol jon be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek he lye nincs, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 15. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-697/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Nagy ká ta és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet - a to váb -
bi ak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - (szék he lye: 2760 Nagy -
káta, Dó zsa György út 10.) pénz ügyi szol gál ta tá si te vé -
keny sé gé nek át fo gó vizs gá la ta alap ján a Pénz ügyi Szer ve -
ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból a mai na pon a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

I. F e l  h í  v o m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet

1. koc ká zat vál la lá sai so rán a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írá sok ma ra dék ta lan be tar tá sá ra; 

2. a szám vi tel te rü le tén

a) a Szám vi te li Po li ti ka jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg -
fe le lõ ak tu a li zá lá sá ra;      

b) a fe de ze tek nyil ván tar tá sa so rán a vo nat ko zó kor -
mány ren de let be tar tá sá ra;

3. a fel ügye le ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek pon tos, 
jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ tel je sí té sé re;

4. bel sõ sza bály za ta i nak a ha tá lyos jog sza bá lyok kal való
össz hang ba ho za ta lá ra, to váb bá az alap sza bály módo sí tá sá ra 

vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok min den ko ri, ma ra dék -
talan be tar tá sá ra.

III. E l õ  í r o m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy
a vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de -
ké ben a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett
in téz ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben -
a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül szá -
mol jon be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 8. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-699/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, az ÁLTA LÁ NOS
HITEL ÉS FINANSZÍROZÁSI Rész vény tár sa ság - a
továb biakban: Rt. -  (székhelye: 1012 Bu da pest, Már vány u. 18.)
ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból
a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha -
tározat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-700/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, az Ame ri can Exp ress
Ma gyar or szág Pénz ügyi Szol gál ta tá sok Rész vény tár -
sa ság (szék he lye: 1052 Bu da pest, Deák F.  u. 10.) - a
továb bi ak ban: Rt. -  ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la -
mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak
meg bí zá sá ból a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha -
tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-701/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a
A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 

1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a CAPITAL PLUS
Pénz ügyi Ta nács adó Rész vény tár sa ság - a to váb bi ak -
ban: Rt. - (szék he lye: 1134 Bu da pest, Klap ka u. 6.) ügyé -
ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga -
tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai
na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 

ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li
felül vizsgálatát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-702/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a CREDIT HOUSE
Ma gyar or szág In gat lan fi nan szí ro zá si Hi telezési Rész -
vény tár sa ság - a to váb bi ak ban: Rt. - (szék he lye: 1037 Bu -
da pest, Mon te vi deo u. 6.) ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve -
zetek Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai na pon az alábbi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha -
tározat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-703/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a CREDIT HOUSE
Ma gyar or szág Jel zá log hi te le zé si Rész vény tár sa ság - a
to váb bi ak ban: Rt. - (szék he lye: 1037 Bu da pest, Monte -
video u. 6.) ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
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Felügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak
meg bí zá sá ból a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha -
tározat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-705/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a „LOEX” Pénz -
ügyi Szol gál ta tó és Zá log ház Rész vény tár sa ság - a to -
váb bi ak ban: Rt. - (szék he lye: 7621 Pécs, Ir gal ma sok u. 5.)
ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá -
sából a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tási kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-706/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben  (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to -
sí tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a PERUN Be fek te -
té si Hol ding Rész vény tár sa ság - a to váb bi ak ban: Rt. -
(szék he lye: 1077 Bu da pest, Al más sy tér 16. I. em. 12/a.)
ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá -
sából a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gála tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a hatá -
ro zat végre haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-707/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a TRIG-INVEST
Pénz ügyi, Gaz da sá gi és Szol gál ta tó Részvény tár sa ság
- a to váb bi ak ban: Rt. - (szék he lye: 2400 Du na új vá ros, Épí -
tõk u. 2. D. ép. 1. em. 3.) ügyé ben, a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Álla mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján,
an nak meg bí zá sá ból a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sít se.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben -
felleb bezésnek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy
jog os érde két a hatá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 
har minc napon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li
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felül vizsgálatát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a
ha tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-708/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a WANN Fak tor
Pénz ügyi Rész vény tár sa ság - a to váb bi ak ban: Rt. - (szék -
he lye: 1016 Bu da pest, Zsolt u. 6/c.) ügyé ben, a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha -
talma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai na pon az
aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

F e l  h í  v o m  az Rt.-t, hogy a fel ügye le ti adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét min den kor pon to san, ha tár idõ ben, a
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en tel je sítse.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát, vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha -
tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-709/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va a Mo hács és Vi dé ke
Ta ka rék szö vet ke zet nél (szék he lye: 7700 Mo hács, Dó zsa
Gy. u. 31.) - a to váb bi ak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - le foly -
ta tott át fo gó vizs gá lat le zá rá sa ként, a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõigaz gatójának fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá -
sából a mai na pon az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Fel ügye let ál tal a Ta ka rék szö vet ke zet nél le foly ta tott
át fo gó hely szí ni vizs gá la tot le zárt nak te kin tem, és az ál -
lam igazgatási el já rást in téz ke dés al kal ma zá sa nél kül
m e g  s z ü n  t e  t e m .

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 8.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-711/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rt. (szék he lye:
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 46-48.) - a to váb bi ak ban:
Bank - te vé keny sé gé nek át fo gó hely szí ni vizs gá la tát kö -
ve tõ en, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sából, a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Fel ügye let ál tal a Bank nál le foly ta tott át fo gó, nem
tel jes kö rû hely szí ni vizs gá la tot le zárt nak te kin tem, és az
ál lam igaz ga tá si el já rást in téz ke dés al kal ma zá sa nél kül
m e g  s z ü n  t e  t e m .

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 15.

Var ga Csa ba s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet te s

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-713/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (Hpt.) biz to sí tott fel ügye le ti jog -
körömben el jár va, a Ti sza föld vár és Vi dé ke Ta ka rék szö -
vetke zet nél (szék he lye: 5430 Ti sza föld vár, Kos suth út 139.)
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- a to váb bi ak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - le foly ta tott hely -
szí ni vizs gá lat le zá rá sa ként, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Felü gye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tójának
fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai na pon
az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

I. F e l h í v o m a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy

1. vizs gál ja fe lül a koc ká zat vál la lá si rend sze rét, amely -
nek ke re té ben sza bály za ta it hoz za össz hang ba a vonat -
kozó jog sza bá lyi elõ írá sok kal, to váb bá koc ká zat vál la lá sai
so rán min den kor ve gye fi gye lem be sza bály za ta i nak elõ -
írá sa it,

2. adat szol gál ta tá sa so rán min den kor ma ra dék ta la nul
tart sa be a jog sza bá lyi elõ írá so kat,

3. Üz let sza bály za ta és bel sõ sza bály za tai min den kor
ma ra dék ta la nul fe lel je nek meg a jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek nek.

II. E l õ í r o m a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké -
ben a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett in -
téz ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben - az
in téz ke dé si ter vé ben meg ha tá ro zott tel je sí té si idõk höz
iga zo dó an írás ban szá mol jon be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek he lye nincs, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 15. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-715/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Há rom kõ Ta ka rék szö vet ke zet - a to váb bi ak ban:
Ta ka rék szö vet ke zet - (szék he lye: 3100 Sal gó tar ján, Klap ka 
György út 1.) pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek utó -
vizs gá la ta alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak
fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a mai na pon a 
kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

I. F e l  h í  v o m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet

1. koc ká zat vál la lás ra vo nat ko zó sza bály za tai ha tá lyos
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ ak tu a li zá lá sá ra; 

2. koc ká zat vál la lá sai so rán sza bály za tai elõ írá sa i nak ma -
radéktalan be tar tá sá ra;

3. a fi ze tõ ké pes sé gi mu ta tó szá mí tá sá ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyi elõ írá sok ma ra dék ta lan be tar tá sá ra;

4. az EBKM fel tün te té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írá sok ma ra dék ta lan be tar tá sá ra;

5. fel ügye le ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a jog -
sza bá lyi elõ írá sok sze rin ti tel je sí té sé re.

II. K ö  t e  l e  z e m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy a ha tá -
ro zat ban fog lal ta kat a so ron kö vet ke zõ igaz ga tó sá gi és fel -
ügye lõ bi zott sá gi ülé se ken tûz ze na pi rend re, és a tes tü le -
tek tag jai tár gyal ják meg. Mind ezek meg tör tén tét az ülés
jegy zõ köny vé ben is rög zít sék és an nak hi te le sí tett pél dá -
nyát a Ta ka rék szö vet ke zet - az ülé se ket kö ve tõ 15 na pon
be lül - küld je meg a Fel ügye let ré szé re. 

III. E l õ  í r o m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se érde -
kében a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett
in téz ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben -
a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül szá -
mol jon be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-716/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá -
ból, az ING Bank (Ma gyar or szág) Rt.-nél (szék he lye:
1068 Bu da pest, Dó zsa György út 84/b.) - a to váb bi ak ban:
Bank - a Fel ügye let ál tal foly ta tott át fo gó hely szí ni vizs gá lat
során az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.
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1. F e l  h í  v o m  a Ban kot a tel jes hi tel díj mu ta tó szá mí -
tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ma ra dék ta lan be tar tá sá ra.

2. F e l  h í  v o m  a Ban kot, hogy a cso por ton be lü li koc -
kázat vál la lá sa so rán a jö võ ben ma ra dék ta la nul te gyen ele get
a dön té si szint re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak.

3. Rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben elõ írom a
Bank szá má ra, hogy a ha tá ro zat 1. pont já ban elõ írt in téz -
ke dés vég re haj tá sa ér de ké ben a Bank ál tal tett in téz ke dé -
sek, a ha tá ro zat 2. pont já ban elõ írt in téz ke dés, il let ve a ve -
ze tõi le vél ben fog lal tak vég re haj tá sá nak el len õr zé sé rõl
ké szült - a Bank Igaz ga tó sá ga és Fel ügye lõ Bi zott sá ga
álta l jó vá ha gyott - bel sõ el len õri je len té se ket 2005. de -
cem ber 31-ig küld je meg a Fel ügye let ré szé re.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek he lye nincs, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí tés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 4.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-718/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va a Ke reskedel mi és
Hi tel bank Rt.-nél (szék he lye: 1051 Bu da pest, Vi ga dó tér 1.)
- a to váb bi ak ban: Bank - a Pénz ügyi Szerveze tek Ál la mi
Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - ál tal foly ta tott
utó vizs gá lat so rán az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Fel ügye let ál tal a Bank nál le foly ta tott utó vizs gá la tot le -
zárt nak te kin tem, és az ál lam igaz ga tá si el já rást in téz ke dés al -
kal ma zá sa nél kül m e g  s z ü n  t e  t e m.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22. 

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-719/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to -
sított fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va, a Cser hát vi dé ke
Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet nél (szék he lye: 2694 Ma -
gyar nán dor, Fõ út 46.) - a to váb bi ak ban: Ta ka rék szö vet -
ke zet - le foly ta tott utó vizs gá lat alap ján, a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból, a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

I. F e l  h í  v o m  a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy a vo -
nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok kal össz hang ban mó do sít sa
a Koc ká zat vál la lá si, va la mint a Hi te le zé si sza bály za tát, to -
váb bá biz to sít sa sza bály za tai min den ko ri jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek nek való meg fe le lõ sé gét.

II. E l õ  í r o m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké -
ben a fen ti ren del ke zés fi gye lem be vé te lé vel meg tett in téz -
ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben - a ha tá -
ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban
szá mol jon be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 19.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-720/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõigaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sából, az ERSTE Le a sing Au tó fi nan szí ro zá si Rt.-nél
(székhe lye: 1013 Bu da pest, Pa u ler u. 11.) -  a to váb bi ak ban: 
Rt. - foly ta tott át fo gó hely szí ni vizs gá lat so rán az aláb bi
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h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Fel ügye let ál tal az Rt.-nél le foly ta tott át fo gó, nem tel -
jes kö rû hely szí ni vizs gá la tot le zárt nak te kin tem, és az
állam igazgatási el já rást in téz ke dés al kal ma zá sa nél kül
m e g  s z ü n  t e  t e m.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 27. 

Dr. Dencs Zol tán s. k., 
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-721/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hpt.) biz to sí -
tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá -
ból, az ERSTE Le a sing Esz köz fi nan szí ro zá si Rt.-nél
(szék he lye: 1013 Bu da pest, Pa u ler u. 11.) - a to váb bi ak ban:
Rt. - foly ta tott át fo gó hely szí ni vizs gá lat so rán az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Fel ügye let ál tal az Rt.-nél le foly ta tott át fo gó, nem tel -
jes kö rû hely szí ni vizs gá la tot le zárt nak te kin tem, és az
állam igazgatási el já rást in téz ke dés al kal ma zá sa nél kül
m e g  s z ü n  t e  t e m.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 27.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-722/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló
1996. évi CXII. tör vény ben - a to váb bi ak ban: Hpt. - biz tosított

fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va a Com merz bank (Bu da pest)
Rt.-nél (szék he lye: 1054 Bu da pest, Szé che nyi rkp. 8.) - a to -
váb bi ak ban: Bank - a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - ál tal foly ta tott utó vizs gá lat 
so rán az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Fel ügye let ál tal a Bank nál le foly ta tott utó vizs gá la tot
le zárt nak te kin tem, és az ál lam igaz ga tá si el já rást intéz -
kedés al kal ma zá sa nél kül m e g  s z ü n  t e  t e m.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye, és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 27. 

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-726/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Bu da pest Hi tel és Fej lesz té si Bank Rt. (szék he lye:
1138 Bu da pest, Váci út 188.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké -
rel me alap ján, a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény ben (a to váb bi ak ban:
Hpt.) biz to sí tott fel ügye le ti jog kö röm ben el jár va az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom.

A Bank ál tal a Fel ügye let nél a J-I-159/2005. szá mú ha tá -
ro zat II.2. és II.3. pont ja i ban fog lalt in téz ke dé sek tel je sí té -
sé re vo nat ko zó - a ha tá ro zat III. pont já ban elõ írt - a Bank
Igaz ga tó sá ga és Fel ügye lõ Bi zott sá ga ál tal meg tár gyalt au -
dit je len tés be kül dé si ha tár ide jé nek 2005. ok tó ber 30-ról
2005. de cem ber 20-ra tör té nõ meg hosszab bí tá sa iránt elõ -
ter jesz tett ké rel mé nek helyt adok.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek nincs he lye és an nak bí ró ság ál tal tör té nõ fe -
lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 30.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

J-I-727/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény ben (Hpt.) biz to sí tott fel ügye le ti
jog kö röm ben el jár va, az Ör ké nyi Ta ka rék szö vet ke zet -
nél (szék he lye: 2377 Ör kény, Kos suth La jos u. 34/a.) - a
to váb bi ak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - le foly ta tott át fo gó
hely szí ni vizs gá lat le zá rá sa ként, a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz -
ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a
mai na pon az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

I. F e l h í v o m a Ta ka rék szö vet ke ze tet, hogy
1. a koc ká zat vál la lás ra vo nat ko zó sza bály za ta it a vizs -

gá lat meg ál la pí tá sa i nak meg fe le lõ en dol goz za át, to váb bá
a koc ká zat vál la lá sai so rán min den kor tart sa be a jog sza bá -
lyok ban, va la mint a bel sõ sza bály za ta i ban fog lal ta kat,

2. mó do sít sa Üz let sza bály za tát, és a gya kor lat ban ma ra -
dék ta la nul tart sa be a ta ka rék be té tek el he lye zé sé re és a be -
té tek fe let ti ren del ke zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá so kat,

3. a fi ze tõ ké pes sé gi mu ta tó szá mí tá sa so rán min den
eset ben tart sa be a jog sza bá lyi elõ írá so kat, 

4. szer ve ze té re és mû kö dé sé re vo nat ko zó bel sõ sza bály -
za tai min den kor fe lel je nek meg a jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek nek és a gya kor la ti al kal maz ha tó ság nak, to váb bá te -
remt se meg a kap cso ló dó sza bály za tok össz hang ját.

II. E l õ í r o m a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a
vizs gá lat ál tal fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké -
ben a fen ti ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel meg tett in -
téz ke dé se i rõl - rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben - je -
len ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül
írás ban szá mol jon be a Fel ügye let nek.

A ha tá ro zat el len - köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel -
leb be zés nek he lye nincs, azon ban aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két a ha tá ro zat sér ti, a kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, ke re set tel a ha tá ro zat bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá -
la tát kér he ti. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 12.

Dr. Dencs Zol tán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-772/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ci ti bank Rt. (székhe lye: 1051 Bu da pest, Sza -
bad ság tér 7.) - a to váb bi akban: Bank - a Pénz ügyi

Szerve zetek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel -
ügye let - be nyúj tott ké rel mé re az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a Bank Ala pí tó Ok ira tá nak a hi -
telin té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 20. § b) pont já ra te kin tet tel tör té nõ mó -
do sí tá sát, mely alap ján a Bank Ala pí tó Ok ira tá nak a Társas ág
te vé keny sé gi kö ré re vo nat ko zó 3. cik ke ki egé szül a TEÁOR
6720 Biz to sí tást, nyug díj ala pot ki egé szí tõ - ezen be lül
függõ biz to sí tás köz ve tí tõi - te vé keny ség gel. 

Az engedély meg adá sá val egy ide jû leg a Fel ügye let a hi -
telin té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 190. § (2) be kez dés d) és e) pont -
jaiban meg ha tá ro zott ira to kat nyil ván tar tás ba ve szi.

Ha tá ro za to mat a Hpt. 14. § (1) be kez dés c) pont ja, va la -
mint a 20. § b) pont ja alap ján hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése
alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. jú li us 27.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-III-785/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A „SIKER 100 ÜZLETI IRODÁK” Szol gál ta tó Kft.
(szék he lye: 3580 Ti sza új vá ros, Szent Ist ván u. 1/a.) - a to -
váb bi ak ban: Kft. - ré szé re a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

I. A Kft. ré szé re a tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör -
vény (Tpt.) 96. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján ki -
adott E-III/697/2005. szá mú, 2005. jú li us 14-én kelt, a Kft. 
ügynö ki en ge dé lyét vissza vo nó ha tá ro za tá nak 2.-3. pont ját
az aláb bi ak sze rint ki ja ví tom:

„2. A Kft. fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett sé ge 2005. jú -
ni us 30. nap já ig állt fenn, s ezen idõ pon tig a Kft.-nek
1 038 548 Ft, azaz egy mil lió-har minc nyolc ezer-öt száz -
negy ven nyolc fo rint fel ügye le ti díj-, va la mint 284 183 Ft, 
azaz két száz nyol cvan né gye zer-száz nyolc van há rom fo rint
ké se del mi pót lék, össze sen 1 322 731 Ft, azaz egymillió -
három százhuszon ké te zer-hét száz har minc egy fo rint tar -
to zása ke let ke zett.
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3. A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té vel - a to -
váb bi ak ban: Fel ügye let - szem ben a Kft. vo nat ko zá sá ban
fenn ál ló 1 322 731 Ft fel ügye le ti díj hát ra lék meg fi ze té sé re 
a Kft. ré szé re - ké rel mé re - 14 havi rész let fi ze tést en ge dé -
lye zek. 

Az elsõ rész le tet - 22 731 Ft-ot - 2005. au gusz tus 15-ig,
a to váb bi - havi 100 000 Ft-os - rész le te ket 2005. szep tem -
ber 1. nap já tól kez dõ dõ en a tárgy hó nap 15. nap já ig kell
meg fi zet ni a Fel ügye let Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze -
tett, 10032000-00283834-00000000 szá mú szám lá já ra, a
ha tá ro zat szá má nak fel tün te té sé vel, a köz le mény ro vat
utol só 4 po zí ci ó já ba be írt #310 meg je lö lés sel.”

II. E ki ja ví tás az ügy nö ki en ge délyt vissza vo nó hatá -
rozat egyéb ren del ke zé se it nem érin ti.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél benyújtásának a határozat végre -
haj tására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. jú li us 27.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-787/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. (székhelye:
1122 Bu da pest, Pet hé nyi köz 10.) - a to váb bi ak ban: Bank -
ké rel me alap ján in dult el já rás ban a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alapján, annak megbízásából a következõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1. E n g e d é l y e z e m, hogy a Bank a szá má ra ki adott
I-1280/2001. szá mú ha tá ro zat ban a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt.) 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján en ge dé lye zett, a 
Hpt. 3. § (1) be kez dés e) pont sze rin ti készpénz-helyette -
sítõ fi ze té si esz köz ki bo csá tá sa, il le tõ leg az ez zel kap cso -
la tos szol gál ta tás nyúj tá sa - ezen be lül bel föl di hasz ná la tú,
fo rint ala pú Ta ka rék bankkár tya és Eu ro pay nemzet -
közi hasz ná la tú bank kár tya for gal ma zá sa - pénz ügyi
szol gál ta tást a je len ha tá ro zat alap já ul szol gá ló, 2005. má -
jus 30-án kelt meg bí zá si szer zõ dés alap ján az Aba sár és
Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (3261 Aba sár, Fõ út 179/A.)
út ján is gya ko rol ja.

2. A Bank és a Ta ka rék szö vet ke zet ál tal meg kö tött és a
Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett Meg bí zá si Szer zõ dés mó -
do sí tá sa ese tén a Bank nak is mé tel ten be kell sze rez nie a
Fel ügye let en ge dé lyét.

3. A Bank a Meg bí zá si Szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek a Ta ka rék szö vet -
ke zet mint ügy nök igény be vé te lé vel tör té nõ gya kor lá sa
so rán is fe le lõs a bank ti tok ra, va la mint a pénz ügyi szol gál -
ta tá si te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok és
ren del ke zé sek be tar tá sá ért. A Bank e te kin tet ben a Ta ka -
rék szö vet ke zet te vé keny sé gét kö te les fo lya ma to san ellen -
õrizni.

4. A Bank két na pon be lül kö te les a Fel ügye let nek be je -
len te ni, ha a Meg bí zá si Szer zõ dés meg szû nik.

A Bank ál tal be nyúj tott Meg bí zá si Szer zõ dé sek egy-egy
fe lül bé lyeg zett pél dá nyát je len ha tá ro za tom mal együtt visz -
szaküldöm.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vállal -
kozá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez dés
h) pont ja alap ján ad tam helyt. 

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló, mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekez -
dése alap ján mel lõz tem. 

Bu da pest, 2005. jú li us 27.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-804/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak -
ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an -
nak meg bí zá sá ból a Díj be sze dõ Fak tor ház Rt.-nek (szék he -
lye: 1117 Bu da pest, Bu da fo ki út 107-109., pos ta cím: 1518
Bu da pest, Pf.: 35.)  - a to váb bi ak ban: Rt.  - a Fel ügye let hez
be nyúj tott ké rel me és az ah hoz csa tolt do ku men tu mok alap ján
a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.   E n g e d é l y e z e m

dr. Mol nár né dr. Tóth Ju dit nak  (any ja neve: Füzes séry
Ju dit) az Igaz ga tó ság elnö ké vé,

va la mint

Von nák Ist ván Im ré né nek (any ja neve: Ádám Er zsé bet)
a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké vé

tör té nõ meg vá lasz tá sát.
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2. Az Rt. kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mé -
lyek re vo nat ko zó an az 55/2002. (XII. 30.) PM ren de let
2. szá mú mel lék le té nek 26. B. táb lá it ki tölt ve, a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, két-két pél -
dány ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, amely nek alap ján a
Fel ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mé lye ket nyil ván tar tás ba
veszi.

Ha tá roza to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 15. § (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja, 44. §-a, 68. § (4) be kez dé se alap ján, va la -
mint a 190. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban és a (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján
mellõztem.

Bu da pest, 2005. jú li us 28.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-824/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Tre a su ry Shark In ter de a ler Pénz ügyi Szol gál ta tó
Rész vény tár sa ság „vég el szá mo lás alatt” (szék he lye:
1051 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 16. 2. eme let 9.) - a to váb -
bi akban: Rt. - vég el szá mo lá sa tár gyá ban in dí tott el já rás ban a
vég el szá mo ló ké rel mé re a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

k e z d e m é n y e z e m

az Rt. fel szá mo lá sát.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, el le ne - köz -
igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs he lye.
A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel kér -
hetõ. A ke re set le vél benyújtásának a határozat végrehaj -
tására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 8.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-859/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az OTP La kás ta ka rék pénz tár Rt. (szék he lye: 1054 Bu -
da pest, Va dász u. 12.) - a to váb bi ak ban: La kás-ta ka rék pénz -
tár - ké rel mé re in dult el já rás ban, a Pénz ügyi Szer ve zetek Ál -
la mi Fel ügye le té nek - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz -
ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá sából a
kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a La kás-ta ka rék pénz tár Ál ta lá nos
Szer zõ dé si Fel té te le i nek (ÁSZF) je len ha tá ro zat mellék -
letét ké pezõ, a Fel ügye let ré szé re 2005. jú li us 25-én
25003/1/2005. ikt. szá mon be nyúj tott mó do sí tá sa it. 

A Lakás-ta ka rék pénz tár kö te les az Ál ta lá nos Szer zõ -
dé si Feltéte lek ügy fél szá má ra ked ve zõt len mó do sí tá sát
an nak ha tály ba lé pé sét ti zen öt nap pal meg elõ zõ en hir det -
mény ben köz zé ten ni. 

Kö te les to váb bá a La kás-ta ka rék pénz tár a mó do sí tott
Ál ta lános Szer zõ dé si Fel té te le ket az ügy fél fo ga dás ra nyit va
álló helyi sé ge i ben hir det mény ben köz zé ten ni, azt ingye -
nesen az ügy fe lek ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

Az en ge dé lye zett, egy sé ges szer ke zet be fog lalt ÁSZF
egy, min den ol da lán fe lül bé lyeg zett pél dá nyát a Lakás -
takarékpénztárnak je len ha tá ro za tom mal együtt vissza -
küldöm.

A ha tá ro za to mat a la kás ta ka rék pénz tá rak ról szó ló
1996. évi CXIII. tör vény 18. § (3) be kez dé se, va la mint
a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló
1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 203. § be kez dé se alap ján
hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése
alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 30.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-III-904/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank
Rész vény tár sa ság (szék he lye: 1051 Bu da pest, Ná dor u. 16.)
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-  a to váb bi ak ban: Rt. - ké rel mé re a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le té nél - to váb bi ak ban: Fel ügye let - in dult
el já rás ban a mai na pon az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

Az Rt. be fek te té si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó üzletsza -
bály za tá nak mó do sí tá sát - így kü lö nö sen az üz let sza bály zat
mel lék le tét ké pe zõ ke ret szer zõ dé se ket - jó  vá ha gyom.

A mó do sí tott üz let sza bály zat ha tály ba lé pé sé nek felté -
tele, hogy az Rt. a fe le lõs ve ze tõ je ál tal ol da lan ként cég -
sze rû en alá írt, meg fe le lõ ha tá ro za ti szám mal és jó vá ha -
gyá si dá tum mal el lá tott üz let sza bály zat egy pél dá nyát a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - to váb bi ak ban:
Fel ügye let - ré szé re 8 na pon be lül meg küld je.

Az Rt. kö te les üz let sza bály za tát az ügy fél for ga lom szá -
má ra ren del ke zés re álló he lyi sé ge i ben meg te kint he tõ mó -
don ki füg gesz te ni, il let ve azt az ügy fél nek ké rés re át ad ni,
to váb bá elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tás nyúj tá sa
ese tén azt az ügy fe lek szá má ra fo lya ma to san és könnyen
el ér he tõ mó don, elekt ro ni kus úton is el ér he tõ vé tenni.

Ha tá ro za tom a tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tpt.) 208. §-ának (1) be kez dé sén,
a Tpt. 378. §-ának a) pont ján, va la mint a be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet
üzletszab ályzatának kö te le zõ tar tal mi ele me i rõl szóló
205/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let 15. § (3) be kez dé sén
ala pul.

Te kin tet tel arra, hogy a ha tá ro zat a ké re lem nek helyt
adott, az in do ko lást és a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tást
az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
1957. évi IV. tör vény (Áe.) 43. §-ának (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-933/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Bold va és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3794 Bold va, Má tyás ki rály út 76.) - a to váb bi ak ban: Ta -
ka rék szö vet ke zet - ké rel me alap ján, a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá sából
a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

E n g e d é l y e z e m    a Ta ka rék szö vet ke zet és az Új -
helyi IRISZ Uta zá si Iro da Kft. (szék he lye: 3980 Sá to ral -
ja új hely, Kis fa lu dy u. 22.) - a to váb bi ak ban: Kft. - kö zött
2004. jú ni us 2-án meg kö tött - a Ta ka rék szö vet ke zet pénz -
vál tá si te vé keny sé gé nek ügy nök, a Kft. út ján tör té nõ vég -
zé sé re vo nat ko zó Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett - Meg bí -
zá si Szer zõ dés, 2005. au gusz tus 23-án kelt mó do sí tá sá ban
fog lal ta kat, mi sze rint a Kft. új szék he lye: 3980 Sá to ral ja -
új hely, Kos suth tér 26.

A 2005. au gusz tus 23-án mó do sí tott - Fel ügye let ál tal
jó vá ha gyott - Meg bí zá si Szer zõ dés a je len ha tá ro zat kéz -
hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba. A szer zõ dés bár mi lyen
tar tal mú mó do sí tá sá hoz a Fel ügye let ismételt jóváhagyása
szükséges.

A je len ha tá ro zat ban fog lalt ren del ke zés a I-1937/2004.
szá mú ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se it nem érinti.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lalko -
zásokról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez dés
h) pont ja alap ján ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 13.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-934/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - továb -
biakban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak meg bí zá sá ból a Dél-Du nán tú li Ga ran cia Re -
gio ná lis Tagi Vál lal ko zást Se gí tõ Szö vet ke zet (szék helye:
7100 Szek szárd, Tán csics u. 3.) - a to váb bi ak ban: Szö vet ke -
zet - ál tal a Fel ügye let hez - be nyúj tott ké re lem és az ah hoz
csa tolt do ku men tu mok alap ján a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.                     E n g e d é l y e z e m

Frei Lász ló nak (any ja neve: Prant ner Er zsé bet) a
Szövet kezet igaz ga tó sá ga el nökévé tör té nõ meg vá lasz -
tá sát.

2. A Szö vet ke zet kö te les az en ge dély 1. pont já ban
meg je lölt sze mély re vo nat ko zó an az 55/2002. (XII. 30.)
PM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek 26.B. táb lá ját ki töltve,
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a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül,
két pél dány ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, amely nek
alap ján a Fel ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar -
tás ba ve szi.

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 15. §
(1) be kez dé sé nek d) pont ja, 44. §-a alap ján, va la mint a
190. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban és a (4) bekezdé -
sében fog lal tak figyelembevételével hoztam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján
mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 14.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-936/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. (székhelye:
1122 Bu da pest, Pet hé nyi köz 10.) - a to váb bi ak ban: Bank -
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a továb -
biakban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel mé re in dult el já rás -
ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alapján,
annak megbízásából az alábbi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

I. 1. E n g e d é l y e z e m, hogy a Bank a hi tel és pénz -
köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás meg ha tá ro zott kö -
rét - de vi za ala pú, sza bad fel hasz ná lá sú, il let ve la kás vá sár -
lá si jel zá log fe de ze tû köl csön nyúj tá sa - a je len ha tá ro zat
alap já ul szol gá ló ügy nö ki szer zõ dé sek alap ján az aláb bi
ta ka rék szö vet ke ze tek, mint ügy nö kök út ján gya ko rol ja.

Ba la ton-fel vi dé ki Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
8258 Ba da csony to maj, Kert u. 18.)

Bo kod és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
2840 Orosz lány, Rá kó czi F. 7/a.)

Bold va és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3794 Bold va, Má tyás kir. 76.)

Dél-Ba la ton Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 8630 Ba -
latonboglár, Dó zsa György u. 29.)

Hosszú pá lyi és Kör nyé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 4274 Hosszú pá lyi, Ba go si u. 2.)

Ká pol nás nyék és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 2475 Ká pol nás nyék, Fõ u. 29.)

Kis kun do rozs mai Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6791 Sze ged, Do rozs mai út 196.)

Me zõ ke resz tes és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 3441 Me zõ ke resz tes, Dó zsa Gy. u. 37.)

Nagy atád és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
7500 Nagy atád, Kos suth u. 16.)

Po csaj és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
4125 Po csaj, Nagy u. 28.)

Rét köz Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 4600 Kis vár da, 
Szent Lász ló u. 68.) 

Sa jó völ gye Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 3720 Ka -
zinc bar ci ka, Eg res sy út 39.)

2. A Bank és az 1. pont ban fel so rolt ta ka rék szö vet ke ze -
tek az 1. pont ban meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tás
köz ve tí té se so rán a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett Ügy -
nö ki Szer zõ dé sek ben, va la mint az Ügy nö ki Szer zõ dé sek
ré szét ké pe zõ, 2005. jú li us 28-án kelt, az „A” tí pu sú ügy -
nö ki konst ruk ció ke re té ben a Ta ka rék szö vet ke ze tek la kos -
sá gi ügy fe lei ré szé re nyúj tott de vi za ala pú hi te lek rõl szó ló
76/2005. szá mú ügy vi te li uta sí tás ban fog lal tak sze rint kö -
te le sek el jár ni.

3. A Bank és az 1. pont ban fel so rolt ta ka rék szö vet ke ze -
tek ál tal meg kö tött és a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett
Ügy nö ki Szer zõ dé sek mó do sí tá sa ese tén a Bank nak is mé -
tel ten be kell sze rez nie a Fel ügye let en ge dé lyét.

4. A Bank az Ügy nö ki Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott
pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek a ta ka rék szö vet -
ke ze tek, mint ügy nö kök igény be vé te lé vel tör té nõ gya kor -
lá sa so rán is fe le lõs a bank ti tok ra, va la mint a pénz ügyi
szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó jog sza bá -
lyok és ren del ke zé sek be tar tá sá ért. A Bank e te kin tet ben a
ta ka rék szö vet ke ze tek te vé keny sé gét kö te les fo lya ma to san 
el len õriz ni.

5. A Bank két na pon be lül kö te les a Fel ügye let nek be je -
len te ni, ha bár mely Ügy nö ki Szer zõ dés meg szû nik.

A Bank ál tal be nyúj tott Ügy nö ki Szer zõ dé sek egy-egy fe -
lül bé lyeg zett pél dá nyát je len ha tá ro za tom mal együtt vissza -
kül döm.

II.   E n g e d é l y e z e m a Bank és az aláb bi ak ban fel so -
rolt ta ka rék szö vet ke ze tek  kö zött a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt.) 3. § (1) be kez dés b) pont sze rin ti hi tel és pénz köl -
csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség - ezen
be lül la kos sá gi ügy fe lek ré szé re de vi za ala pú hi te lek nyúj -
tá sa - vég zé se tár gyá ban a ta ka rék szö vet ke ze tek kel meg -
kö tött meg bí zá si szerzõdések Felügyelet által felülbé -
lyegzett módosításában foglaltakat. 

Aba sár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3261 Aba sár, Fõ út 179/A.)

ALBA Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 8060 Mór,
Vér tes u. 8.)

Ás vány rá rói Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9177 Ás -
vány rá ró, Gyõ ri u. 47.) 
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Bak és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 8945 Bak,
Szé che nyi tér 2.)

Bá ta szék és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
7140 Bá ta szék, Bu dai 24.)

Bi a tor bágy és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
helye: 2051 Bi a tor bágy, Ba ross G. u. 5.)

Bóly és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 7754
Bóly, Rá kó czi u. 7/a.)

Bo ro tai Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 6445 Bo ro ta,
Dó zsa Gy. u. 22.)

Bükk al ja Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 3412 Bo gács,
Tán csics út 2.)

Cser hát vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
helye: 2694 Ma gyar nán dor, Fõ út 46.) 

Drá va men ti Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 7570 Barcs,
Baj csy-Zsi linsz ky E. u. 57-59.)

Du na föld vár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék helye: 
7020 Du na föld vár, Béke tér 5.)

Eger és Kör nyé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3300 Eger, Szé che nyi u. 18.)

End rõd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
5502 Gyo ma end rõd, Hõ sök tere 10/2.)

Érd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 2030 Érd,
Für dõ u. 1.) 

Észak-Tol na Me gyei Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 
7095 Ireg szem cse, Kos suth tér 10.)

Esz ter go mi Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 2500 Esz -
ter gom, Baj csy-Zs. u. 11.)

Fegy ver nek és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék helye: 
5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 138.)

Fel sõ zsol ca és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3561 Fel sõ zsol ca, Kas sai u. 28.)

FÓKUSZ (szék he lye: 6133 Jász szent lász ló, Alkot -
mány u. 2/a.)

For rás Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 8164 Ba la ton -
fõ ka jár, Kos suth u. 16.)

Gá do ros és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
5932 Gá do ros, Nagy u. 63.)

Haj dú sá gi Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 4242 Haj -
dú had ház, Bocs kai tér 2/a.)

Ha jós és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6344 Ha jós, Ró zsa u. 2.)

Ha lá szi Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9228 Ha lá szi,
Kos suth L. u. 98.)

Hat van és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3000 Hat van, Kos suth tér 15.)

Hé víz és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 8380 
Hé víz, Szé che nyi u. 66.)

Kis kun fél egy há zi Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6100 Kis kun fél egy há za, Gor kij u. 4.)

Kis-Rá ba men ti Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9343
Be led, Rá kó czi u. 131.)

Kon do ro si Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 5553 Kon -
do ros, Csa bai út 14.)

Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
9900 Kör mend, Rá kó czi u. 32.)

Kör nye és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
2851 Kör nye, Al kot mány u. 14.)

La ki te le ki Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 6065 La ki -
te lek, Li get u. 2.)

Lé ta vér tes és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 
4281 Lé ta vér tes, Ba ross u. 1.)

Lövõ és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9461
Lövõ, Fõ u. 203.)

Mo hács és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
7700 Mo hács, Dó zsa György u. 31.)

Mo nor és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
2230 Gyöm rõ, Szent Ist ván u. 28.)

Mó ra ha lom Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 6782 Mó -
ra ha lom, Mil le ni u mi sé tány 1.)

Nagy vá zso nyi Ki ni zsi Ta ka rék szö vet ke zet (szék helye:
8200 Veszp rém, Ó vá ros tér 22.)

Nyúl és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9023
Gyõr, Sport u. 4/a.)

Or go vány és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6077 Or go vány, Köl csey u. 2/a.)

Pan non Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 2900 Ko má rom,
Ig mán di út 45.)

PARTISCUM XI Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6720 Sze ged, Hor váth Mi hály u. 1/B.)

Pe resz teg és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
9484 Pe resz teg, Fõ u. 14.)

Pol gá ri Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 4090 Pol gár,
Hõ sök útja 8.)

Rá ba kö zi Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9300 Csor na, 
Szent Ist ván tér 23.)

Raj ka és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
9224 Raj ka, Kos suth L. u. 37/a.)

Ra ka maz és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
4465 Ra ka maz, Szent Ist ván u. 25.)

Rónas ági Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 6085 Fü löp -
szállás, Kis kun ság tér 1.)

Sa va ria Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9700 Szom -
bat hely, Pe tõ fi S. u. 18.)

Solt és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 6320 Solt,
Pos ta u. 14-16.)

Sza bad szál lás és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 6080 Sza bad szál lás, Kál vin tér 2.)

Sza bolcs Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 4400 Nyír -
egy há za, Or szág zász ló tér 4.)

Szat már-Be re gi Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
4900 Fe hér gyar mat, Pe tõ fi u. 2.)

Szék ku tas és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6800 Hód me zõ vá sár hely, And rás sy út 50.)

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1003



Szent gál és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
8444 Szent gál, Fõ u. 30.)

Szent lõ rinc-Or mán ság Ta ka rék szö vet ke zet (szék helye: 
7940 Szent lõ rinc, Mun ká csy M. u. 20/a.)

Sze rencs és Kör nyé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék helye: 
3915 Tar cal, Fõ út 66.)

Szi get vá ri Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 7900 Szi -
get vár, Jó zsef At ti la u. 19.)

Szol nok Kör nyé ki Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
5000 Szol nok, Ba ross út 15.)

Ta ka rék Szö vet ke ze ti Hi tel in té zet Ka zinc bar ci ka (szék -
he lye: 3700 Ka zinc bar ci ka, Fõ tér 37.)

Tata és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 2890
Tata, Ady E. u. 17.)

Ti sza fü red és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 
5350 Ti sza fü red, Kos suth tér 17.)

Ti sza kécs kei Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 6060 Ti -
sza kécs ke, Szent Imre tér 13.)

Ti sza vas vá ri Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 4440 Ti -
sza vas vá ri, Kos suth L. u. 1.)

To kaj és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3910 To kaj, Beth len G. út 1.)

Ve res egy ház és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék helye:
2112 Ve res egy ház, Fõ út 53.)

Vér tes Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 2060 Bics ke,
Kos suth tér 20.)

Völgy ség-Hegy hát Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
7150 Bony hád, Sza bad ság tér 9.)

Za la völ gye Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 8900 Zala -
egerszeg, Dísz tér 7.)

Zemp lén Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 3980 Sátor -
aljaújhely, Szé che nyi tér 8.)

Zir ci Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 8420 Zirc,
Jó zsef A. u. 4.) 

Je len ha tá ro zat tal egy ide jû leg a Bank ré szé re meg kül -
döm a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett mó do sí tott Meg bí -
zá si szer zõ dé sek eredeti példányait. 

A Ta karék szö vet ke ze tek út ján tör té nõ köl csönnyúj -
tási te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le it tar tal ma zó
E-I-203/2005, E-I-336/2005, E-I-573/2005 szá mú ha tá ro -
za tok egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za tom nem érin ti.

III.  Az aláb bi Ta ka rék szö vet ke ze tek te kin te té ben a
Fel ügye let kü lön el já rás ban határoz:

Bács ka Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 6430 Bá csal -
más, gr. Te le ki J. 2.)

Szaty maz és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
6763 Szaty maz, Dó zsa Gy. u. 25-27.)

Téti Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye: 9100 Tét, Fõ u. 86.)

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs

he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél benyújtásának a határozat végre -
haj tására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 28.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-938/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Szat már-Be re gi Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
4900 Fe hér gyar mat, Pe tõ fi út 2.) - a to váb bi ak ban: Ta ka -
rék szö vet ke zet - be nyúj tott ké rel mé re a Pénz ügyi Szer ve -
ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. Ha tá ro zat lan idõ re e n g e d é l y e z e m a Ta ka rék szö -
vet ke zet szá má ra a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. §
(1) be kez dés b) pont ja alat ti hi tel- és pénz köl csön nyúj tá sa
pénz ügyi szol gál ta tá son be lül a Hpt. 2. szá mú mel lék let
I/10. 2. b) pont já ban meg ha tá ro zott kö ve te lé sek meg -
vásárlása, meg elõ le ge zé se (fak tor ing ügy let) pénz ügyi
szol gál ta tás vég zé sét az aláb bi fel té te lek mel lett:

a) Az egy ügy fél tõl, vagy az ügy fél lel azo nos ügy fél cso -
port ba tar to zó en ged mé nye zõ tõl meg vá sá rol ha tó kö ve te -
lé sek együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a Ta ka rék szö -
vet ke zet min den ko ri sza va to ló tõ ké jé nek 100%-át.

b) A Ta ka rék szö vet ke zet bel sõ el len õr zé se kö te les a
fak tor ing te vé keny sé get ne gyed éven te el len õriz ni. 

c) A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les el vé gez ni a kö ve te lést
érté ke sí tõ cég ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí té sét az alábbi ak
sze rint:

ca) ha a sza va to ló tõke 50%-át meg ha la dó mér té kû kö -
ve te lés sel ren del ke zik a Ta ka rék szö vet ke zet, ak kor ne -
gyed éven te,

cb) ha a sza va to ló tõke 25-50%-a kö zöt ti mér té kû meg -
vá sá rolt kö ve te lés sel ren del ke zik a Ta ka rék szö vet ke zet,
ak kor fél éven te,

cc) ha a sza va to ló tõke 25%-ánál ala cso nyabb mér té kû
meg vá sá rolt kö ve te lés sel ren del ke zik a Takarékszövet -
kezet, ak kor éven te.

d) A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les a fak to rált ál lo mány
ala ku lá sá ról fak to ron kén ti bon tás ban, ne gyed éves gya ko -
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ri ság gal - a fel ügye le ti je len tés hez csa tolt kü lön kimuta -
táson - a Felügyeletet írásban tájékoztatni.

e) A Ta ka rék szö vet ke zet a kö ve te lé sek ere de ti adó sa
szempont já ból kö te les fi gye lem be ven ni a Hpt. 79. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést.

2. E n g e d é l y e z e m to váb bá a Ta ka rék szö vet ke zet
alap sza bá lya mó do sí tá sát a te vé keny sé gi kört érin tõ en
oly mó don, hogy a Ta ka rék szö vet ke zet alap sza bá lyá ba kö -
ve te lé sek meg vá sár lá sa, meg elõ le ge zé se (fak tor ing) te vé -
keny ség fel vé tel re ke rül jön.

A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les je len ha tá ro zat kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül az Ál ta lá nos Üz let sza -
bály zat fak tor ing te vé keny ség re vo nat ko zó ki egé szí té se it
tar tal ma zó példányát a Felügyeletnek megküldeni.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél benyújtásának a határozat végre -
haj tására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-939/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az  IC Bank Rt. (szék he lye: 1088 Bu da pest, Rá -
kóczi út 1-3.) - a to váb bi ak ban: Bank - Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
be nyúj tott ké rel mé re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha -
tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m dr. Krippl Zol tán  (any ja neve:
Szán tó Klá ra) fel ügye lõ bi zott sá gi tag gá  tör té nõ új ra vá -
lasz tá sát.

A Bank kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mély meg -
vá lasz tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül a hi tel in -
té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ál tal a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok
kö ré rõl és az adat szol gál ta tás mód já ról szó ló 55/2002.
(XII. 30.) PM ren de let mel lék le tét ké pe zõ éven kén ti/idõ -
sza kos je len tés 15.C. és E. táb lá it ki tölt ve, két pél dány ban
a Fel ügye let nek meg kül de ni. Ennek alapján a Felügyelet a
vezetõ állású személyt nyilvántartásba veszi.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez -
dés e) pont ja, 44. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont ja, il let ve
190. § (1) be kez dés d) pont ja alapján adtam helyt.

Mi vel a Bank ké rel mé nek helyt ad tam, a ha tá ro zat in do -
ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé koz ta tást az ál lam igaz -
ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi
IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 14.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-941/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A De uts che Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest,
Hold u. 27.) - a to váb bi ak ban: Bank - Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
be nyúj tott ké rel mé re a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha -
tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m Gál Ta más (a. n.: Ják li Va lé ria)
bel sõ igaz ga tó sá gi tag gá, ügy ve ze tõ vé tör té nõ új ra vá -
lasz tá sát.

A Bank kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mély ki -
ne ve zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül a hely szí nen
kí vü li el len õr zés hez a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat -
szol gál ta tás mód já ról szó ló 55/2002. (XII. 30.) PM ren -
de let 1. sz. mel lék le té nek 15.B. és 15.E. táb lá it ki tölt ve
két pél dány ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, mely nek
alap ján a Fel ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar -
tás ba ve szi.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés e) pont ja,
44. §-a, 68. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont ja, il let ve 190. § 
(1) be kez dés d) pont ja és (4) be kez dé se, va la mint a
2001. évi CXX. tör vény 113. §-a, 356. §-a és 357. §-a alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mellõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 15.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-943/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. (székhelye:
1122 Bu da pest, Pet hé nyi köz 10.) - a to váb bi ak ban: Bank -
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb -
biak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel mé re in dult el já rás -
ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján,
an nak meg bí zá sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m, hogy a Bank a szá má ra ki adott
I-1280/2001. szá mú ha tá ro zat ban a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt.) 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján en ge dé lye zett, a 
Hpt. 3. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti kész pénz-he lyet te -
sí tõ fi ze tõ esz köz ki bo csá tá sa, il le tõ leg ez zel kap cso la tos
szol gál ta tá sok nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás meg ha tá ro -
zott kö rét (bel föl di hasz ná la tú, fo rint ala pú Ta ka rék bank -
kár tya és Mas ter Card /a Eu ro pay jog utód ja/ nem zet kö zi
hasz ná la tú bank kár tya for gal ma zás) a pénz ügyi szol gál ta -
tás köz ve tí té sé re jo go sult Sár bo gárd és Vi dé ke Ta ka rék -
szövetkezet (szék he lye: 7000 Sár bo gárd, Ady End re u. 107.)
- a to vábbiak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - igénybevé telével
is gya ko rol ja.

A Bank a Ta ka rék szö vet ke zet igény be vé te lé vel vég zett,
fen ti ek ben meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny -
sé get az aláb bi fel té te lek kel gya ko rol hat ja: 

1. A Bank és a Ta ka rék szö vet ke zet kö zött lét re jött, a
Fel ügye let ál tal nyil ván tar tás ba vett Együtt mû kö dé si ke -
ret szer zõ dés és 2005. au gusz tus 9-én lét re jött Bank kár tya
for gal ma zá si szer zõ dés mó do sí tá sa ese tén a Bank nak is -
mé tel ten be kell sze rez nie a Fel ügye let en ge dé lyét.

2. A Bank a fen ti ek ben meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál -
ta tá si te vé keny sé gé nek a Ta ka rék szö vet ke zet igény be vé -
te lé vel tör té nõ gya kor lá sa so rán is fe le lõs a bank ti tok ra és
a pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó 
jog sza bá lyok és ren del ke zé sek be tar tá sá ért. A Bank e te -
kin tet ben a Ta ka rék szö vet ke zet te vé keny sé gét kö te les fo -
lya ma to san el len õriz ni. 

3. A Bank két na pon be lül kö te les a Fel ügye let nek be je -
len te ni, ha az Együtt mû kö dé si ke ret szer zõ dés és a Bank -
kár tya for gal ma zá si szer zõ dés meg szû nik. 

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
ad tam helyt. 

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról

szó ló, mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekez -
dése alap ján mel lõz tem. 

Bu da pest, 2005. szep tem ber 15.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-III-944/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Cash li ne Ér ték pa pír Rt. (szék he lye: 1051 Bu da pest, 
Vö rös marty tér 7.) - a to váb bi ak ban: Rt. - a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye -
let - be nyúj tott ké rel mé re, a Ma gyar Nem ze ti Bank elõ ze tes
vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. E n g e d é l y e z e m az Rt. szá má ra, hogy a hi tel in té -
ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hpt.) 3. § (1) be kez dé sé -
nek d) pont já ban meg ha tá ro zott pénz for gal mi szol gál ta tá -
sok nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sén be lül a tõ ke -
pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény (a to váb bi ak ban:
Tpt.) 88. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ha tá ro zott
ügy fél szám la ve ze té sé vel kap cso la tos pénz for gal mi szol -
gál ta tás te vé keny sé get vé gez ze.

2. J ó v á h a g y o m az Rt. üz let sza bály za tá nak mó do sí -
tá sát.

3. A mó do sí tott üz let sza bály zat ha tály ba lé pé sé nek fel -
té te le, hogy az Rt. fe le lõs ve ze tõ je ál tal ol da lan ként cég -
sze rû en alá írt, a meg fe le lõ ha tá ro za ti szám mal és jó vá ha -
gyá si dá tum mal el lá tott üz let sza bály zat egy pél dá nyát az
Rt. a Fel ügye let ré szé re 8 na pon be lül meg küld je.

4. Az Rt. kö te les üz let sza bály za tát az ügy fe lek ré szé re
nyit va álló azon he lyi sé ge i ben, ame lyek ben be fek te té si
szol gál ta tá si és ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si tevé -
keny sé get foly tat, az ügy fe lek szá má ra meg te kint he tõ mó don
ki füg gesz te ni.

5. Je len en ge dély meg adá sá val egy ide jû leg a Fel ügye let 
a Hpt. 186. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján a ha tá ro zat ban
fog lalt vál to zá so kat, va la mint a 190. § (2) be kez dés
d) pont já ban meg ha tá ro zott ira to kat nyil ván tar tás ba ve szi.

Ha tá ro za to mat a hi vat ko zott jog sza bály he lyek, va la -
mint a Tpt. 378. §-ának a) pont ja, a Tpt. 208. §-ának (1) be -
kez dé se és a Tpt. 147. §-a, il le tõ leg a be fek te té si szol gál ta -
tá si te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet üz let sza -
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bály za tá nak kö te le zõ tar tal mi ele me i rõl szó ló 205/1996.
(XII. 23.) Korm. ren de let 15. §-ának (3) be kez dé se alap ján
hoz tam meg.

Te kin tet tel arra, hogy a ha tá ro zat a ké re lem nek helyt
adott, az in do ko lást és a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tást
az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
1957. évi IV. tör vény 43. §-ának (2) be kez dé se alap ján mel -
lõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 16.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,

fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-945/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Bold va és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
3794 Bold va, Má tyás ki rály u. 76.) - a to váb bi ak ban: Ta ka -
rék szö vet ke zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le -
té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott be je len té -
sé re, il let ve ké rel mé re in dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá -
sából a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

M e g á l l a p í t o m, hogy a Fel ügye let I-291/2003. szá mú
en ge dé lye zõ ha tá ro za ta, va la mint an nak I-E-2628/2004.
és E-I-659/2005. szá mú mó do sí tá sa, a Ta ka rék szö vet ke zet 
és a BÓTA ÉKSZER Kéz mû ipa ri és Ke res ke del mi Kft.
(szék hely: 3525 Mis kolc, Ka zin czy F. u. 2.) - a továb -
biakban: Kft. - kö zöt ti meg bí zá si szer zõ dés meg szû né sé re
te kin tet tel ha tá lyát vesz tet te.

A Kft. a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
szóló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés
b) pont jában fog lalt hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz -
ügyi szol gál ta tás meg ha tá ro zott kö rét, kézi zá log ki kö té sé -
vel és el le né ben tör té nõ köl csön nyúj tá si (zá log hi te le zé si)
te vé keny sé get az E-I-851/2005. szá mú ha tá ro zat (kelt:
2005. au gusz tus 19.) ha tály ba lé pé sé nek nap já tól nem jo -
go sult a Ta ka rék szö vet ke zet ne vé ben vé gez ni.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 19.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-946/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest,
Aka dé mia u. 6.) mint össze vont ala pú fel ügye let alá tar -
tozó hi tel in té zet - a to váb bi ak ban: Hi tel in té zet - Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel -
ügye let - a hi tel in té ze tek és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 91. § (5) be kez dé se
alapján benyújtott kérelmére indult eljárásban a következõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. M e g á l l a p í t o m, hogy a Hi tel in té zet és a Ra if fe i -
sen Gaz da sá gi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye: 1054 Bu da -
pest, Aka dé mia u. 6.) kö zött szo ros kap cso lat áll fenn,
ezért a Hpt. 91. § (5) be kez dé se alap ján az össze vont ala pú
fel ügye let erre a vál lal ko zás ra is ki ter jed.

2. M e g á l l a p í t o m, hogy az össze vont ala pú fel -
ügye let a Hpt. 90. § (2) be kez dés a) pont ja, il let ve 91. §
(5) be kez dé se sze rint az aláb bi vál lal ko zá sok ra terjed ki:

- Gaz da sá gi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye: 1054 Bu da -
pest, Aka dé mia u. 6.)

- Ra if fe i sen Agent Pénz ügyi Kft. (szék he lye: 1054 Bu -
da pest, Aka dé mia u. 6.)

- Ra if fe i sen Be fek te té si Alap ke ze lõ Rt. (szék he lye:
1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 6.)

- Ra if fe i sen In gat lan Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest,
Aka dé mia u. 6.) 

- Ra if fe i sen Lí zing Rt. (szék he lye: 1139 Bu da pest,
Váci út 81-85.)

- Ra if fe i sen Pro perty Lí zing Rt. (szék he lye: 1054 Bu -
da pest, Aka dé mia u. 6.)

- Re na ult Cré dit Rt. (szék he lye: 1139 Bu da pest,
Váci út 81-85.)

- SCT Ká rász u. Kft. (szék he lye: 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.)

- SCT Tün dér kert In gat lan ke ze lõ Kft. (szék he lye:
1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 6.)

3. N y i l v á n t a r t á s b a   v e s z e m a 2. pont ban meg -
je lölt vál lal ko zá so kat.

4. Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet
ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni a Hpt. 90. § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint a 95. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szo ros kap cso lat lét re jöt tét, mó do su lá sát, il le tõ leg meg -
szû né sét.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1007



szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél benyújtásának a határozat végre -
haj tására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 20.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-947/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A CIB Bank Rt. (szék he lye: 1027 Bu da pest, Med ve u. 4-14.)
mint össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet - a
to váb bi ak ban: Hi tel in té zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott
be je len té sé re in dult el já rás ban a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. M e g á l l a p í t o m, hogy a Hi tel in té zet és a Wal -
lízing Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye: 1138 Bu da -
pest, Váci út 140.) kö zött szo ros kap cso lat áll fenn, ezért az 
össze vont ala pú fel ügye let erre a vál lal ko zás ra is ki ter jed.

2. M e g á l l a p í t o m, hogy az össze vont ala pú fel -
ügye let a Hpt. 90. § (2) be kez dés a) pont ja, il let ve 91. §
(5) be kez dé se sze rint az aláb bi - a Hi tel in té zet tel szo ros
kap cso lat ban álló - vál lal ko zá sok ra terjed ki:

- CIB Be fek te té si Alap ke ze lõ Rt. (szék he lye: 1027 Bu -
da pest, Med ve u. 4-14.)

- CIB Cre dit Rt. (szék he lye:1138 Bu da pest, Váci út 140.)

- CIB Fak tor Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye:
1037 Bu da pest, Mon te vi deo u. 6. 3. em.)

- CIB In gat lan lí zing Rt. (szék he lye: 1138 Bu da pest,
Váci út 140.)

- CIB Lí zing Rt. (szék he lye: 1138 Bu da pest, Váci út 140.)

- CIB REÁL Rt. (szék he lye: 1027 Bu da pest, Med ve u. 4-14.)

- CIB Rent Ope ra tív Lí zing Rt. (szék he lye: 1138 Bu -
da pest, Váci út 140.)

- CIB Ser vi ce In gat lan hasz no sí tó és Szol gál ta tó Rt.
(szék he lye: 1062 Bu da pest, And rás sy út 70.)

- Wal lí zing Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye: 1138
Bu da pest, Váci út 140.)

5. N y i l v á n t a r t á s b a   v e s z e m a 2. pont ban meg -
je lölt vál lal ko zá so kat.

6. Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet
ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni a Hpt. 90. § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint a 95. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

szo ros kap cso lat lét re jöt tét, mó do su lá sát, il le tõ leg meg -
szû né sét.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél benyújtásának a határozat végre -
hajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 29.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-948/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Ha rasz to si Mi hály né (la kó he lye: 3915 Tar cal, Fõ út 58.)
- a to váb bi ak ban: Ké rel me zõ - ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
be nyúj tott ké re lem ben fog lal tak, va la mint a Fel ügye let
ren del ke zé sé re álló ada tok alap ján az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m, hogy a Ké rel me zõ a Sze rencs és
Kör nyé ke Ta ka rék szö vet ke zet ben (szék he lye: 3915 Tar cal,
Fõ út 66.) 15%-ot meg nem ha la dó mér té kû (14,17%) be -
fo lyá so ló ré sze se dést sze rez zen.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél benyújtásának a határozat végre -
hajtására nincs halasztó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 21.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-950/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A PROFORM In gat lan be fek te té si Rt. (szék he lye:
1036 Bu da pest, Ga la go nya u. 5.) - Pénz ügyi Szer ve ze tek
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Álla mi Fel ügye le té hez be nyúj tott ké rel me és az ah hoz csa tolt
do ku men tu mok alap ján az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t  

hozom.

1.                   E n g e d é l y e z e m

a PROFORM In gat lan be fek te té si Rt. szá má ra, hogy a
CREDIT HOUSE Ma gyar or szág Jel zá log hi te le zé si Rt.
(szék he lye: 1037 Bu da pest, Mon te vi deo u. 6.) pénz ügyi in -
téz mény ben 50%-os mér té kû köz ve tett be fo lyá so ló ré -
sze se dést sze rez zen az M.P.B. Szép völ gyi In gat lan be fek -
te tõ Kft.-ben, mint a pénz ügyi in téz mény 100%-os mér té -
kû köz vet len tu laj do no sá ban - köz tes vál lal ko zás ban - tör -
té nõ 50%-os mér té kû köz vet len tu laj don szer zé se követ -
kez tében. 

2.                     M e g á l l a p í t o m,

hogy a je len ha tá ro zat tal en ge dé lye zett köz ve tett be fo -
lyá so ló ré sze se dés szer zé se alap ján a CREDIT HOUSE
Ma gyar or szág Jel zá log hi te le zé si Rt. pénz ügyi in téz mény
köz ve tett be fo lyá so ló ré sze se dés sel rendelkezõ tulaj do -
nosai a 

PROFORM In gat lan be fek te té si Rt.     50%,

BUDAHEGY Mér nö ki Szol gál ta tó Kft. 50%.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló, mó do sí tott 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt.) 37. §-a alap ján ad tam helyt. Ha tá ro za to mat a Hpt.
37. §-a, 186. § (2) be kez dés e) és l) pont ja alap ján hoz tam
meg.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájékoz -
tatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló, mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se
alap ján mel lõz tem. 

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-953/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A HVB Bank Hun ga ry Rt. (régi szék hely: 1054 Bu da -
pest, Aka dé mia u. 17., új szék hely: 1054 Bu da pest, Sza -
bad ság tér 5-6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel mé re, a Fel -
ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak
meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

 k i  j a  v í  t ó  h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

Az E-I-901/2005. szá mú ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben
a Bank Ala pí tó Ok ira tá ban sze rep lõ szék hely he lye sen
1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 17. szám ról 1054 Bu da pest,
Sza bad ság tér 5-6. szám ra mó do sul. 

A HVB Bank Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sát tar tal ma zó
E-I-901/2005. szá mú ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se it je len
ha tá ro za tom nem érin ti.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 20.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-954/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. (székhelye:
1122 Bu da pest, Pet hé nyi köz 10.) - a to váb bi ak ban: Bank -
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a továb -
biakban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel mé re in dult el já rás -
ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján,
an nak meg bí zá sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E  n  g  e  d  é  l  y  e  z  e  m  Eger sze gi Ádám (any ja
neve: Tar soly Klá ra Má ria) fel ügye lõ bi zott sá gi tag gá
tör té nõ meg vá lasz tá sát.

A Bank kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mély meg -
vá lasz tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül a hely szí -
nen kí vü li el len õr zés hez a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az
adat szol gál ta tás mód já ról szó ló 55/2002. (XII. 30.) PM
ren de let 1. sz. mel lék le té nek 15.C. és E. táb lá it ki tölt ve két 
pél dány ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, mely nek alap ján
a Fel ügyelet a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar tás ba ve szi.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez -
dés e) pont ja, 44. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont ja, il let ve
190. § (1) be kez dés d) pont ja alapján adtam helyt.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 20. 

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-955/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Be ne fi ci al (Ma gyar or szág) Pénz ügyi Szol gál ta tó
Rész vény tár sa ság (szék he lye: 1077 Bu da pest, Kéthly
Anna tér 1.) ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le té hez be nyúj tott ké re lem re in dult el já rás ban a ké re lem és 
az ah hoz csa tolt do ku men tu mok alap ján a Pénz ügyi Szer -
vezetek Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alapján, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

E n g e d é l y e z e m 

And rew John Re well (any ja neve: Est her Eli sa beth
Tho mas) igaz ga tó ság el nö ké vé tör té nõ meg vá lasz tá sát
és ügy ve ze tõ vé tör té nõ ki ne ve zé sét. 

Az Rt. kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mély meg -
vá lasz tá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül a hely szí nen kí -
vü li el len õr zés hez a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat -
szol gál ta tás mód já ról szó ló 55/2002. (XII. 30.) PM ren de -
let 2. szá mú mel lék le té nek 26.B. és 26.C. táb lá ját ki tölt ve
két pél dány ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, mely nek
alap ján a Fel ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar -
tás ba veszi.

Ha tá roza to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 44. §-ában és a
68. § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, va -
la mint a 190. § (1) be kez dés d) pont já ban és a (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel hoz tam meg.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 15. § (1) be kez dés d) pont ja
ér tel mé ben helyt ad tam, a ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog -
orvos lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás 
álta lános sza bá lya i ról szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) be kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 19. 

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-956/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A SÁRARANY Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.
(szék he lye: 5000 Szol nok, Ker tész u. 79.) - a to váb bi ak ban: 
Kft. - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to -
váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel me alap ján, a

Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alapján, annak
megbízásából a következõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

En g e d é l y e z e m a Kft. szá má ra a hi tel in té ze tek rõl és 
a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 
(Hpt.) 3. § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban fog lalt pénz ügyi
szol gál ta tás köz ve tí té se (ügy nö ki te vé keny ség) pénz ügyi
szol gál ta tás vég zé sét.

A Kft. e te vé keny sé get, csak hi tel in té zet tel kö tött és a
Fel ügye let ál tal en ge dé lye zett meg bí zá si szer zõ dés alap -
ján vé gez he ti. A Kft.-nek az ügy nö ki te vé keny ség vég zé -
sé hez szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel a te vé -
keny ség foly ta tá sa során, folyamatosan rendelkeznie kell.

Fe l  h í  vom a Kft. fi gyel mét, hogy a Hpt. 139. § (3) bekez -
dése alap ján a Hpt. 3. § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban meg -
ha tá ro zott, a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont a) al pont -
ja sze rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás fel -
ügye le ti díj cí mén évi száz ezer fo rin tot kö te les ne gyed éves
rész le tek ben, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap hu sza dik munka -
nap já ig a Fel ügye let  10032000-00283834-00000000  szá mú
szám lá já ra meg fi zet ni. 

A Kft. az em lí tett fel ügye le ti díj fi ze té sé re en ge dé lyé nek
birtoká ban fo lya ma to san kö te les, az zal, hogy fi ze té si kö te -
le zett sé ge az en ge dély Fel ügye let Hpt. 29. § (1), (3) be kez -
dé sei sze rin ti vissza vo ná sá nak nap ján szû nik meg.

Mi vel a Kft. ké rel mé nek a Hpt. 3. § (3) be kez dé se alap ján
helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról való
tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya -
i ról szó ló mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez -
dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-957/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ti sza föld vár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
hely: 5430 Ti sza föld vár, Kos suth út  139.) - a to váb bi ak -
ban: Ta ka rék szö vet ke zet - ké rel mé re, a Fel ügye let fõ igaz -
ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a
kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom: 
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2007. jú ni us 30-ig tar tó ha tá ro zott idõ re e n  g e  d é  l y e  -
z e m  a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt
hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tást a
SÁRARANY Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (szék helye: 
5000 Szol nok, Ker tész u. 79.) - a to váb bi ak ban: Kft. - út ján
gya ko rol ja az aláb bi fel té te lek mel lett:

1. Az en ge dély alap ján a Ta ka rék szö vet ke zet a hi tel és
pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás meg ha tá ro zott
kö rét, kézi zá log ki kö té sé vel és el le né ben tör té nõ köl csön -
nyúj tást (zá log köl csön zés) a Kft. út ján, a Kft. 4700 Má té -
szal ka, Köl csey utca 48. szám alat ti te lep he lyén (zá log fi ók)
gya ko rol hat ja.

2. A Ta ka rék szö vet ke zet és a Kft. kö zött 2005. au gusz -
tus 24-én meg kö tött - a Ta ka rék szö vet ke zet en ge dély ké -
rel mé hez be nyúj tott - és a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te (Fel ügye let) ál tal fe lül bé lyeg zett Ügy nö ki
Szer zõ dés je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha -
tály ba. A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú mó do sí tá sá hoz a
Fel ügye let is mé telt jó vá ha gyá sa szükséges.

3. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a Kft. az ügy fél ké ré sé re ren del ke zé sé re bo csás sa a
te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó, a Fel ügye let ál tal fe lül -
bé lyeg zett, a zá log fi ók mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bály za -
tot. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les to váb bá gon dos kod ni
ar ról, hogy a Kft. e sza bály za tot a zá log fi ók ban ki füg -
gessze.

4. A Ta ka rék szö vet ke zet az 1. pont ban fog lalt jo go sult sá -
gá nak a Kft. út ján tör té nõ gya kor lá sa so rán is fe le lõs a pénz -
ügyi szol gál ta tás vég zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok és ren -
del ke zé sek be tar tá sá ért, e te kin tet ben kö te les a Kft. te vé -
keny sé gét, va la mint e te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg lé tét fo lya ma to san el len õriz -
ni, az el len õr zés írá sos anya gát a Fel ügye let ké ré sé re be mu -
tat ni. Kö te les to váb bá, min den ne gyed év vé gén a rend sze res
adat szol gál ta tás szö ve ges je len té sé nek ré sze ként a Kft. út ján
tör té nõ zá log köl csön zé si te vé keny ség gel kap cso la tos hi tel ál -
lo mány vál to zást, a le járt, és a le írt kö ve te lé sek össze gét je -
len te ni. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les a Kft.-vel kö tött szer -
zõ dés bár mely ok ból tör té nõ meg szû né sét - a meg szû nés tõl
szá mí tott - 2 na pon be lül a Fel ügye let nek be je len te ni.

5. A Ta ka rék szö vet ke zet ál tal a Kft. ren del ke zé sé re bo -
csá tott hi te lek együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a Kft.
ál tal a zá log tár gyak ra meg kö tött biz to sí tá si szer zõ dés ben    
meg ha tá ro zott és a Ta ka rék szö vet ke zet re en ged mé nye zett 
össze get, de ma xi mum a Ta ka rék szö vet ke zet sza va to ló tõ -
ké jé nek 25%-át.

Hatá ro za to mat a Hpt. fen ti ren del ke zé sei, va la mint 140. §-a
alap ján hoz tam meg. A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés
h) pont ja alap ján ad tam helyt. 

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-958/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az Ál ta lá nos Ér ték for gal mi Bank Rt. (szék he lye:
1068 Bu dapest, Vá ros li ge ti fa sor 34-36.) - a to váb bi ak -
ban: Ké rel me zõ - ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té hez - to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott
ké rel mé re in dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó -
jának fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból az
aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 14. § (1) be kez dés q) pont ja 
alap ján hi tel biz to sí té ki ér ték-meg ál la pí tá si sza bály zat
enge dé lye zé se tár gyá ban in dult ál lam igaz ga tá si el já rást
m e g  s z ü n  t e  t e m.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

I-E-959/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A VIN Vál lal ko zá si és Pénz ügyi Szol gál ta tó Rész vény -
társaság (szék he lye: 1053 Bu da pest, Szép u. 4.) - a továb -
biak ban: Rt. - jogi kép vi se lõ je ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek
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Ál la mi Fel ügye le té hez be nyúj tott ké re lem alap ján in dult
el já rás ban az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

Az Rt. ké rel mét, ame lyet pénz ügyi vál lal ko zás ként tör -
ténõ meg ala pí tá sá nak és mû kö dé sé nek en ge dé lye zé se iránt
ter jesz tett elõ

e l u t a s í t o m.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. 

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-960/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az Érd és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
2030 Érd, Für dõ u. 1.) - a to váb bi ak ban: Ta ka rék szö vet ke -
zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to -
váb bi ak ban: Fel ügye let - ké rel mé re in dult el já rás ban, a
Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak
meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

 E n g e d é l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet és a Bizánc
Zá log ház Rt. (jog elõd je: Bi zánc Zá log ház Kft.) (szék hely: 
2030 Érd, Lip tói u. 53.) - a to váb bi ak ban: Rt. - ügy nök út -
ján foly ta tott a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti zá log hi te le zé si te vé keny ség 2005.
no vem ber 30-ig tör té nõ meg hosszab bí tá sát az zal, hogy az 
Rt. új zá log hi telt már nem jo go sult a Ta ka rék szö vet ke zet
ne vé ben nyúj ta ni.

Az ügy nö ki jog vi szony meg szû né sét meg ál la pí tó
E-I-449/2005, va la mint az azt mó do sí tó E-I-541/2005.
szá mú ha tá ro za tok egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za -
tom nem érin ti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -

lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) be kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

I-E-961/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak -
ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján,
an nak meg bí zá sá ból a Tak le a sing Pénz ügyi Lí zing Rész -
vény tár sa ság (szék he lye: 1139 Bu da pest, Fáy u. 1/b.) - a
to váb bi ak ban: Rt. - ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fe lügye le té hez be nyúj tott ké re lem alap ján in dult el já rás ban
az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

Az Rt. te vé keny sé gi kö ré nek bõ ví té sé re és a hi tel és
pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség
in gat lan fe de ze te mel lett üz let ági kor lá to zás sal tör té nõ
vég zé se en ge dé lye zé sé re elõ ter jesz tett ké rel mét 

e l u t a s í t o m.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kérhetõ. 

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-962/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ba la ton-fel vi dé ki Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
8258 Ba da csony to maj, Kert u. 18.) - a to váb bi ak ban: Ta -
ka rék szö vet ke zet - ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott
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ké re lem re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

M e g  á l  l a  p í  t o m ,  hogy a Ta ka rék szö vet ke zet ré -
szé re, az I-1765/2004. szá mú fel ügye le ti ha tá ro zat ba fog -
lalt en ge dély, mely alap ján a Ta ka rék szö vet ke zet a te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó pénz vál tá si te vé keny ség, ki egé -
szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást - a 2004. jú ni us 10. nap ján kelt 
meg bí zá si szer zõ dés alap ján - az OPUS Ide gen for gal mi
Kft. (szék he lye: 8300 Ta pol ca, Al kot mány u. 4.) - a to váb -
biakban: Kft. - mint ügy nök igény be vé te lé vel is gya ko rol ja,
2005. szep tem ber 7-tõl ha tálytalan ná vált.  

M e g á l l a p í t o m, hogy a Kft. 2005. szep tem ber 7.
nap ját kö ve tõ en, a Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott meg bí zá si
szer zõ dés hi á nyá ban nem jo go sult a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt). 3. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz vál tá si te vé keny sé gé nek a Ba la ton-fel vi dé ki Ta ka -
rék szö vet ke zet ügy nö ke ként tör té nõ vég zé sé re.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-963/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A HVB Bank Hun ga ry Rt. (szék he lye: 1054 Budapest, 
Aka dé mia u. 17.) - a to váb bi ak ban: Bank - Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye -
let - be nyúj tott ké rel mé re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak
fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

N e m  e n  g e  d é  l y e  z e m  Ro bert Zad ra zil kül sõ igaz ga -
tó sá gi tag gá tör té nõ kinevezését.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl

szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-964/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ba la ton-fel vi dé ki Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
8258 Ba da csony to maj, Kert u. 18.) - a to váb bi ak ban: Ta -
ka rék szö vet ke zet - ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott
ké re lem re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból a következõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

M e g  á l  l a  p í  t o m ,  h o g y  a Ta ka rék szö vet ke zet ré -
szé re, a I/E-2621/2004. szá mú fel ügye le ti ha tá ro zat ba fog -
lalt en ge dély, mely alap ján a Ta ka rék szö vet ke zet a te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó pénz vál tá si te vé keny ség, ki egé -
szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást - a 2004. de cem ber 2. nap ján
kelt meg bí zá si szer zõ dés alap ján - a Ti hany To u rist Kft.
(szék he lye: 8237 Ti hany, Kos suth L. u. 11.) - a to váb bi ak -
ban: Kft. - mint ügy nök igény be vé te lé vel is gya ko rol ja,
2005. au gusz tus 21-tõl ha tály ta lan ná vált.  

M e g á l l a p í t o m, hogy a Kft. 2005. au gusz tus 21.
nap ját kö ve tõ en, a Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott meg bí zá si
szer zõ dés hi á nyá ban nem jo go sult a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt). 3. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz vál tá si te vé keny sé gé nek a Ba la ton-fel vi dé ki Ta ka -
rék szö vet ke zet ügy nö ke ként tör té nõ vég zé sé re.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1013



A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

I-965/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Sza bolcs Ta ka rék szö vet ke zet (szék hely: 4400 Nyír -
egy há za, Or szág zász ló tér 4.) - a to váb bi ak ban: Ta ka rék -
szö vet ke zet - ké rel mé re, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te (Fel ügye let) fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

2006. de cem ber 31-ig tar tó ha tá ro zott idõ re e n g e d é -
 l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a hi telin -
téze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt hi -
tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tást a Ke let
Ingat lan cent rum Szol gál ta tó Kft. (szék he lye: 4400 Nyír -
egy há za, Bocs kai út 17.) - a to váb bi ak ban: Kft. - út ján gya ko -
rol ja az aláb bi fel té te lek mel lett:

1. Az en ge dély alap ján a Ta ka rék szö vet ke zet a hi tel és
pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás meg ha tá ro -
zott kö rét, kézi zá log ki kö té sé vel és el le né ben tör té nõ köl -
csön nyúj tást (zá log köl csön zés) a Kft. út ján, a Kft. aláb bi
zá log fi ók ja i ban gya ko rol hat ja:

4400 Nyír egy há za, Szé che nyi út 23.

4400 Nyír egy há za, Rá kó czi út 21.

4400 Nyír egy há za, Fa ze kas J. tér 4.

4900 Fe hér gyar mat, Kos suth tér 2/3.

4300 Nyír bá tor, Kos suth út 2.

 2. A zá log köl csön zé si te vé keny ség 4700 Má té szal ka,
Baj csy-Zsi linsz ky út 30. szám alat ti zá log fi ók ban tör té nõ
vég zé sé nek en ge dé lye zé se irán ti ké re lem ér de mi el bí rá lá -
sá ra kü lön el já rás ban ke rül sor.

3. A Ta ka rék szö vet ke zet és a Kft. kö zött 2005. jú ni us
10-én il let ve 2005. szep tem ber 20-án meg kö tött - a Ta ka -
rék szö vet ke zet en ge dély ké rel mé hez be nyúj tott - és a Fel -
ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett Meg bí zá si szer zõ dés és meg -
bí zá si szer zõ dés mó do sí tás je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek
nap ján lép ha tály ba. A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú mó -
do sí tá sá hoz a Fel ügye let is mé telt jó vá ha gyá sa szük sé ges.

4. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a Kft. az ügy fél ké ré sé re ren del ke zé sé re bo csás sa a
te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó, a Fel ügye let ál tal fe lül -
bé lyeg zett, a zá log fi ók mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bály za -
tot. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les to váb bá gon dos kod ni
ar ról, hogy a Kft. e sza bály za tot a zá log fi ók ban ki füg -
gessze.

5. A Ta ka rék szö vet ke zet az 1. pont ban fog lalt jo go sult -
sá gá nak a Kft. út ján tör té nõ gya kor lá sa so rán is fe le lõs

a pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok 
és ren del ke zé sek be tar tá sá ért, e te kin tet ben kö te les a Kft.
tevé keny sé gét, va la mint e te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük -
séges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg lé tét fo lya ma to san
el len õriz ni, az el len õr zés írá sos anya gát a Fel ügye let ké ré -
sé re be mu tat ni. Kö te les to váb bá, min den ne gyed év vé gén
a rend sze res adat szol gál ta tás szö ve ges je len té sé nek ré sze -
ként a Kft. út ján tör té nõ zá log köl csön zé si te vé keny ség gel
kap cso la tos hi tel ál lo mány vál to zást, a le járt-, és a le írt kö -
ve te lé sek össze gét je len te ni. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te -
les a Kft.-vel kö tött szer zõ dés bár mely ok ból tör té nõ meg -
szû né sét - a meg szû nés tõl szá mí tott - 2 na pon be lül a Fel -
ügye let nek be je len te ni.

6. A Ta ka rék szö vet ke zet ál tal a Kft. ren del ke zé sé re bo -
csá tott hi te lek együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a Kft
ál tal a zá log tár gyak ra meg kö tött biz to sí tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott és a Ta ka rék szö vet ke zet re en ged mé nye zett 
össze get, de ma xi mum a Ta ka rék szö vet ke zet sza va to ló tõ -
ké jé nek 25%-át.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 28.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-966/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Mis ter Ka rát Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (szék -
he lye: 3531 Mis kolc, Bár sony J. u. VII/21.) - a to váb bi ak ban:
Kft. - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb -
bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel me alap ján, a Fel ügye -
let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

En g e d é l y e z e m a Kft. szá má ra a hi tel in té ze tek rõl és 
a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 
(Hpt.) 3. § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban fog lalt pénz ügyi
szol gál ta tás köz ve tí té se (ügy nö ki te vé keny ség) pénzügyi
szolgáltatás végzését.

A Kft. e te vé keny sé get, csak hi tel in té zet tel kö tött és a
Fel ügyelet ál tal en ge dé lye zett meg bí zá si szer zõ dés alap ján
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vé gezhe ti. A Kft-nek az ügy nö ki te vé keny ség vég zé sé hez
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel a te vé keny ség
foly ta tá sa so rán, fo lya ma to san ren del kez nie kell.

Fel hí vom a Kft. fi gyel mét, hogy a Hpt. 139. § (3) be kez -
dé se alap ján a Hpt. 3. § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban meg -
ha tá ro zott, a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont a) al pontja
sze rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás felügye -
le ti díj cí mén évi száz ezer fo rin tot kö te les ne gyed éves részle -
tekben, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap hu sza dik munka nap -
já ig a Fel ügye let  10032000-00283834-00000000  számú
szám lá já ra meg fi zet ni. 

A Kft. az em lí tett fel ügye le ti díj fi ze té sé re en ge dé lyé -
nek bir to ká ban fo lya ma to san kö te les, az zal, hogy fi ze té si
kö te le zett sé ge az en ge dély Fel ügye let Hpt. 29. § (1),
(3) be kez dé sei sze rin ti visszavonásának napján szûnik
meg.

Mi vel a Kft. ké rel mé nek a Hpt. 3. § (3) be kez dé se alap ján
helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról való
tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya -
i ról szó ló mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez -
dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-967/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Bold va és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék hely:
3794 Bold va, Má tyás ki rály u. 76.) - a to váb bi ak ban: Ta ka -
rék szö vet ke zet - ké rel mé re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak
fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

 2006. de cem ber 31-ig tar tó ha tá ro zott idõ re e n g e d é-
l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet szá má ra, hogy a hi tel in té -
ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt
hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tást a
Mis ter Ka rát Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (szék -
helye: 3531 Mis kolc, Bár sony J. u. VII/21.) - a to váb bi ak ban:
Kft. - út ján gya ko rol ja az aláb bi fel té te lek mel lett:

1. Az en ge dély alap ján a Ta ka rék szö vet ke zet a hi tel és
pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás meg ha tá ro -
zott kö rét, kézi zá log ki kö té sé vel és el le né ben tör té nõ
kölcsön nyúj tást (zá log köl csön zés) a Kft. út ján, a Kft.

3531 Mis kolc, Bár sony J. u. VII/21. szám alat ti zá log -
fiók já ban gya ko rol hat ja.

2. A Ta ka rék szö vet ke zet és a Kft. kö zött 2005. jú li us
27-én meg kö tött - a Ta ka rék szö vet ke zet en ge dély ké rel -
mé hez be nyúj tott - és a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te (Fel ügye let) ál tal fe lül bé lyeg zett Meg bí zá si
Szer zõ dés je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha -
tály ba. A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú mó do sí tá sá hoz a
Fel ügye let is mé telt jó vá ha gyá sa szükséges.

3. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a Kft. az ügy fél ké ré sé re ren del ke zé sé re bo csás sa a
te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó, a Fel ügye let ál tal fe lül -
bé lyeg zett, a zá log fi ók mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bály za -
tot. A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les to váb bá gon dos kod ni
ar ról, hogy a Kft. e sza bály za tot a zá log fi ók ban ki füg -
gessze.

4. A Ta ka rék szö vet ke zet az 1. pont ban fog lalt jo go sult -
sá gá nak a Kft. út ján tör té nõ gya kor lá sa so rán is fe le lõs a
pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok
és ren del ke zé sek be tar tá sá ért, e te kin tet ben kö te les a Kft.
te vé keny sé gét, va la mint e te vé keny ség foly ta tá sá hoz
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg lé tét fo lya ma -
to san el len õriz ni, az el len õr zés írá sos anya gát a Fel ügye let 
ké ré sé re be mu tat ni. Kö te les to váb bá, min den ne gyed év
vé gén a rend sze res adat szol gál ta tás szö ve ges je len té sé nek
ré sze ként a Kft. út ján tör té nõ zá log köl csön zé si te vé keny -
ség gel kap cso la tos hi tel ál lo mány - vál to zást, a le járt, és a
le írt kö ve te lé sek össze gét je len te ni. A Ta ka rék szö vet ke zet 
kö te les a Kft.-vel kö tött szer zõ dés bár mely ok ból tör té nõ
meg szû né sét - a meg szû nés tõl szá mí tott - 2 na pon be lül a
Fel ügye let nek bejelenteni.

5. A Ta ka rék szö vet ke zet ál tal a Kft. ren del ke zé sé re bo -
csá tott hi te lek együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a Kft
ál tal a zá log tár gyak ra meg kö tött biz to sí tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott és a Ta ka rék szö vet ke zet re en ged mé nye zett 
össze get, de ma xi mum a Ta ka rék szö vet ke zet sza va to ló tõ -
ké jé nek 25%-át.

Ha tá ro za to mat a Hpt. fen ti ren del ke zé sei, va la mint
140. §-a alap ján hoz tam meg. A ké re lem nek a Hpt. 14. §
(1) be kez dés h) pont ja alap ján adtam helyt. 

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-968/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Dresd ner Bank (Hun ga ria) Rt. (szék he lye: 1132
Budapest, Váci út 20-26.) - a to váb bi ak ban: Bank - ál tal a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi -
ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké re lem re, a Fel ügye let fõ -
igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak megbízá -
sából a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

M e g  á l  l a  p í  t o m ,  h o g y  a Bank ré szé re, a
I-1246/2003. szá mú fel ügye le ti ha tá ro zat ba fog lalt en ge -
dély, mely alap ján a Bank a te vé keny sé gi kö ré be tar to zó
pénz vál tá si te vé keny ség, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta -
tást - a 2003. au gusz tus 14. nap ján kelt meg bí zá si szer zõ -
dés alap ján - a K+K Ho tel Kft. (szék he lye: 1065 Bu da -
pest, Ré vay u. 24.) - a to váb bi ak ban: Kft. - mint ügy nök
igény be vé te lé vel is gya ko rol ja, 2005. jú li us 1-jétõl ha -
tály ta lan ná vált.  

M e g á l l a p í t o m, hogy a Kft. 2005. jú li us 1. nap ját
kö ve tõ en, a Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott meg bí zá si szer zõ -
dés hi á nyá ban nem jo go sult a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt). 
3. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott pénz -
vál tá si te vé keny sé gé nek a Dresd ner Bank (Hungaria) Rt.
ügynökeként történõ végzésére.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alapján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-969/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján a kö -
vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Bank és a Keszt hely To u rist Kft. (szék he lye: 8360
Keszt hely, Kos suth u. 25.) - a to váb bi ak ban: Kft. - kö zött
lét re jött, a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett, 2002. má jus
10-én meg kö tött Meg bí zá si Szer zõ dés, 2005. szep tem ber
7-én kelt mó do sí tá sát e n  g e  d é  l y e  z e m, amely nek ér tel -
mé ben a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés
h) pont já ban fog lalt ügy nö ki te vé keny ség ke re té ben pénz -
vál tást a Kft. az 8314 Vo nyarc vas hegy, Kos suth u. 33.
szám alat ti te lep he lyén nem vé gez het.

A 2005. szep tem ber 7-én mó do sí tott - Fel ügye let ál tal
jó vá ha gyott - Meg bí zá si Szer zõ dés a I-1200/2002. szá mú
ha tá ro zat 1. pont já ban fog lalt te vé keny ség vo nat ko zá sá -
ban a je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.
A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú mó do sí tá sá hoz a Fel ügye let
is mé telt jó vá ha gyá sa szük sé ges.

A je len ha tá ro zat ban fog lalt ren del ke zés a I-1200/2002.
szá mú ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se it nem érin ti.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vállal -
kozásokról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez dés 
h) pont ja alap ján ad tam helyt.

A hatá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájékoz -
ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya iról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-970/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ba la ton föld vár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
helye: 8623 Ba la ton föld vár, Ba la ton szent györ gyi út 1.) - a
to váb bi ak ban: Ta ka rék szö vet ke zet - ál tal a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban:
Fel ügye let - be nyúj tott ké re lem re, a Fel ügye let fõ igaz -
ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból 
a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

M e g  á l  l a  p í  t o m ,  h o g y  a Ta ka rék szö vet ke zet
ré szé re, a E-I-184/2005. szá mú fel ügye le ti ha tá ro zat ba
fog lalt en ge dély, mely alap ján a Ta ka rék szö vet ke zet a te -
vé keny sé gi kö ré be tar to zó pénz vál tá si te vé keny ség, ki -
egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást - a 2005. ja nu ár 18. nap ján
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kelt meg bí zá si szer zõ dés alap ján - a SORANY Ke res ke -
del mi és Szol gál ta tó Kft. (szék he lye: 1088 Bu da pest, Mú -
ze um krt. 10. 3. em. 9.) - a to váb bi ak ban: Kft. - mint ügy -
nök igény be vé te lé vel is gya ko rol ja, 2005. szep tem ber
6-tól ha tály ta lan ná vált.  

M e g á l l a p í t o m, hogy a Kft. 2005. szep tem ber 6.
nap ját kö ve tõ en, a Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott meg bí zá si
szer zõ dés hi á nyá ban nem jo go sult a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt). 3. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz vál tá si te vé keny sé gé nek a Ba la ton föld vár és Vidéke
Takarékszövetkezet ügynökeként történõ végzésére.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-971/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Firth li on Li mi ted (szék hely: Qu e ens Ho u se, 180
Tot ten ham Co urt Road, Lon don W1T 7PD, UK), Ka fi jat
Ke res ke del mi és Con sul ting Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Társa ság (szék he lye: 1023 Bu da pest, Fel hé vi zi u. 24.),
Ra him ku lov Ti mur Mag de to vics (lak cí me: 1023 Bu da -
pest, Fel hé vi zi u. 24.), Ra him ku lov Rusz lan Mag de to -
vics (lak cí me: 1023 Bu da pest, Fel hé vi zi u. 24.), va la mint
Ra him ku lov Meg det (lak cí me: 1023 Bu da pest, Felhé -
vizi u. 24.) - a to váb bi ak ban: Ké rel me zõk - ál tal a Pénz ügyi 
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel -
ügye let - be nyúj tott, be fo lyá so ló ré sze se dés szer zés en ge -
dé lye zé se irán ti ké re lem re in dult el já rás ban az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. E n g e d é l y e z e m a Firth li on Li mi ted ré szé re,
hogy az Ál ta lá nos Ér ték for gal mi Bank Rt.-ben (szék -
helye: 1061 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 34-36.) - a to váb -
bi ak ban Bank - 15%-os mér té ket meg ha la dó (25,54%-os)
köz vet len be fo lyá so ló ré sze se dést sze rez zen.

2. E n g e d é l y e z e m a Ka fi jat Ke res ke del mi és
Con sul ting Kft, Ra him ku lov Meg det, Ra him ku lov Ti -
mur Mag de to vics, va la mint Ra him ku lov Rusz lan Mag -
de to vics szá má ra, hogy a Bank ban 75%-os mér té ket meg -

ha la dó (100%-os) köz ve tett be fo lyá so ló ré sze se dést sze -
rez ze nek.

A Ké rel me zõk a fen ti ek ben meg ha tá ro zott be fo lyá so ló
ré sze se dés té nyét - je len ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ
15 na pon be lül - a ban ki rész vény könyv-ki vo nat és a tu laj -
don szer zést biz to sí tó meg ál la po dás Fel ügye let ré szé re tör -
té nõ meg kül dé sé vel iga zol ni kö te le sek.

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez -
dés d) pont já ban, 37. §-ában, 17. §-ában és 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak alap ján hoz tam meg.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés d) pont ja
ér tel mé ben helyt ad tam, a ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § 
(2) be kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 12.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-972/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - továb -
biakban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak meg bí zá sá ból a WALLÍZING Pénz ügyi Szol -
gál ta tó Rt. (szék he lye: 1138 Bu da pest, Váci út 140.) - a to -
vábbi ak ban: Rt. - ál tal a Fel ügye let hez - be nyúj tott ké re lem
és az ah hoz csa tolt do ku men tumok alap ján a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.                     E n g e d é l y e z e m

Dok tor Etel ka Jó zsá nak  (any ja neve: Haj dók Etel ka)
az Rt. fel ügye lõ bi zott sá ga el nö ké vé tör té nõ meg vá lasz -
tá sát.

2. Az Rt. kö te les az en ge dély 1. pont já ban meg je lölt
sze mély re vo nat ko zó an az 55/2002. (XII. 30.) PM ren de let 
2. szá mú mel lék le té nek 26.B. táb lá ját ki tölt ve, a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, két pél dány -
ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, amely nek alap ján a Fel -
ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar tás ba veszi.

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 15. §
(1) be kez dé sé nek d) pont ja, 44. §-a alap ján, va la mint a
190. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban és a (4) bekezdé -
sében fog lal tak figyelembevételével hoztam meg.
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A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján
mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-973/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra ka maz és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet
(szék he lye: 4465 Ra ka maz, Szent Ist ván út 25.) - a továb -
biakban: Ta ka rék szö vet ke zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be -
nyúj tott ké rel mé re in dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ igaz -
ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból az
alábbi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E  n  g  e  d  é  l  y  e  z  e  m  Volf né Bál int Ka ta lin (any ja
neve: Pro kop Jo lán)   ügy ve ze tõ vé tör té nõ meg vá lasz tá sát.

A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les az en ge dély ben meg je -
lölt sze mély meg vá lasz tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na -
pon be lül a hely szí nen kí vü li el len õr zés hez a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó
ada tok kö ré rõl és az adat szol gál ta tás mód já ról szó ló
55/2002. (XII. 30.) PM ren de let 1. sz. mel lék le té nek 15.B.
és E. táb lá it ki tölt ve, két pél dány ban a Fel ügye let nek meg -
kül de ni, mely nek alapján a Felügyelet a vezetõ állású
személyt nyilvántartásba veszi.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez -
dés e) pont ja, 44. §-a, 68. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont ja, 
il let ve 190. § (1) be kez dés d) pont ja alapján adtam helyt.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 22.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-974/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az MKB Bank Rt. (szék he lye: 1056 Bu da pest, Váci u. 38.)
- a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján

e n g e d é l y e z e m

a Bank és a Mi há lyi Ke res ke del mi Kft. (szék he lye:
9700 Szom bat hely, Szûr csa pó u. 24. VI/28.) - a to váb bi ak -
ban: Kft. - kö zött lét re jött, a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg -
zett, 2004. áp ri lis 7-én meg kö tött Meg bí zá si Szer zõ dés,
2005. jú li us 5-én kelt mó do sí tá sá ban fog lal ta kat, mi sze rint 
a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló
1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já -
ban fog lalt ügy nö ki te vé keny ség ke re té ben vég zett pénz -
vál tást a Kft. a 8749 Za la ka ros, Gyógy für dõ tér 4. szám
alat ti te lep he lyén is gya ko rol ja.

A Kft. út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség foly ta tá sá nak
felté te le it tar tal ma zó a I/E-2327/2004. szá mú ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za tom nem érin ti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) be kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-975/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a továb -
biakban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból a Vela Lí zing Rt.-nek (szék -
he lye: 4400 Nyír egy há za, Vay Ádám krt. 4-6. III/304.) - a
to váb bi ak ban: Rt. - a Fel ügye let hez be nyúj tott ké rel me és
az ah hoz csa tolt do ku men tu mok alap ján a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.                     E n g e d é l y e z e m

dr. Ma gyar Já nos nak (any ja neve: Szi lá gyi Ve ro ni ka)
a Fel ügye lõ Bi zott ság elnökévé tör té nõ új ra vá lasz tá sát.

2. Mi vel az Rt. az en ge dély ben meg je lölt sze mély re
vo nat ko zó an meg küld te a Fel ügye let ré szé re az 55/2002.
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(XII. 30.) PM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek 26.B. táb lá ját,
a Fel ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mé lye ket nyil ván tar tás ba
vet te.

Ha tá roza to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lalko -
zásokról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 15. § (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja, 44. §-a, 68. § (4) be kez dé se alap ján,
vala mint a 190. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban és a (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján mel -
lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

 

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-III-976/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az M-D-Fac to ry Me zõ gaz da sá gi Rt. (szék he lye:
1027 Bu da pest, Ka csa u. 22. I/9.) - a to váb bi ak ban:
M-D-Fac to ry Rt. - ké rel mé re in dult el já rás ban a mai na -
pon, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to -
váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

Az M-D-Fac to ry Rt. ké rel mét, me lyet a CODEX Ér -
ték tár és Ér ték pa pír Rt.-ben - a to váb bi ak ban: CODEX
Rt. - tör té nõ 99% mér té kû be fo lyá so ló ré sze se dés szer zés
elõ ze tes en ge dé lye zé se iránt nyúj tott be a Fel ügye let hez, 
e l u t a s í t o m.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-977/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Nagy ba jom és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 7400 Ka pos vár, Fü re di u. 1.) - a to váb bi ak ban: Ta -
ka rék szö vet ke zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel mé -
re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján,
an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m La czó né Har di Már ta  (any ja
neve: Szán tó Mag dol na) fel ügye lõ bi zott sá gi el nök ké 
tör té nõ meg vá lasz tá sát.

A Fel ügye let a be kül dött ada tok alap ján a ve ze tõ ál lá sú
sze mélyt nyil ván tar tás ba vet te.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez -
dés e) pont ja, 44. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont ja, il let ve
190. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján ad tam helyt.

Mi vel a Ta ka rék szö vet ke zet ké rel mé nek helyt ad tam,
a ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé koz -
tatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján mel -
lõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 23.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-978/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján

e n g e d é l y e z e m

a Bank és az Exc lu si ve Spe ci al Chan ge Kft. (szék he -
lye: 1052 Bu da pest, Váci u. 12.) - a to váb bi ak ban: Kft. -
kö zött lét re jött, a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett, 2004.
feb ru ár 26-án meg kö tött Meg bí zá si Szer zõ dés, 2005. jú -
nius 1-jén kelt mó do sí tá sá ban fog lal ta kat, mi sze rint a hitel -
intézetekrõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já ban fog lalt
ügy nö ki te vé keny ség ke re té ben vég zett pénz vál tást a Kft.
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az 5100 Jász be rény, Nágy ká tai út 2. TESCO alat ti te lep -
he lyén is gya ko rol ja.

A Kft. út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség folytatá -
sának fel té te le it tar tal ma zó a I-1439/2004. szá mú ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za tom nem érin ti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,

fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-979/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján

e n g e d é l y e z e m

a Bank és az Exc lu si ve Best Chan ge Kft. (szék he lye:
1052 Bu da pest, Váci u. 12.) - a to váb bi ak ban: Kft. - kö zött
lét re jött, a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett, 2004. feb ru ár
26-án meg kö tött Meg bí zá si Szer zõ dés, 2005. jú ni us 20-án
kelt mó do sí tá sá ban fog lal ta kat, mi sze rint a hi tel in té ze tek -
rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII.
tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já ban fog lalt ügy -
nö ki te vé keny ség ke re té ben vég zett pénz vál tást a Kft. a
6000 Kecs ke mét, Kos suth tér 3. (Arany ho mok Hotel),
és a 7030 Paks, Tol nai u. 2. (Tes co) alat ti te lep he lye in is
gya ko rol ja.

A Kft. út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség foly ta tá sá -
nak fel té te le it tar tal ma zó a I-1437/2004. szá mú ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za tom nem érin ti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) be kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,

fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-980/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján

e n g e d é l y e z e m

a Bank és az Exc lu si ve Chan ge Kft. (szék he lye: 1052
Bu da pest, Váci u. 12.) - a to váb bi ak ban: Kft. - kö zött lét re -
jött, a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett, 2004. feb ru ár 26-án
meg kö tött Meg bí zá si Szer zõ dés, 2005. jú li us 12-én kelt
mó do sí tá sá ban fog lal ta kat, mi sze rint a hi tel in té ze tek rõl és
a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 
(Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já ban fog lalt ügy nö ki te vé -
keny ség ke re té ben vég zett pénz vál tást a Kft. a 2900 Ko -
má rom, Er zsé bet tér 1556 hrsz. TESCO alat ti telep -
helyén is gya ko rol ja.

A Kft. út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség foly ta tá sá -
nak fel té te le it tar tal ma zó a I-1435/2004. szá mú ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za tom nem érin ti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) be kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-981/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján

e n g e d é l y e z e m

a Bank és az Exc lu si ve Ext re me Chan ge Kft. (szék -
helye: 1052 Bu da pest, Váci u. 12.) - a to váb bi ak ban: Kft. -
kö zött lét re jött, a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett, 2004.
feb ru ár 26-án meg kö tött Meg bí zá si Szer zõ dés, 2005. jú -
nius 13-án kelt mó do sí tá sá ban fog lal ta kat, mi sze rint a hitel -
intézetekrõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já ban fog lalt
ügy nö ki te vé keny ség ke re té ben vég zett pénz vál tást a Kft.
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a 1103 Bu da pest, Sib rik Mik lós út 30. (Fa mily Center)
alat ti te lep he lyén is gya ko rol ja.

A Kft. út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség foly ta tá sá -
nak fel té te le it tar tal ma zó a I-1456/2004. szá mú ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it je len határozatom nem érinti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-982/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Fel ügye le ti jog kö ré ben el jár va a Fel ügye le ti Ta nács a
Gyors pénz vál tó Pénz ügyi Kft. (szék he lye: 1052 Bu da -
pest, Váci u. 4.) - a to váb bi ak ban: Kft. - ré szé re az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

hoz za.

1. A Fel ügye le ti Ta nács a Kft. ré szé re a hi tel in té ze tek rõl 
és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló, 1996. évi CXII. tör -
vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té se, a Hpt. 3. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban fog lalt pénz vál tá si te vé keny ség vég zé -
sé re vo nat ko zó, 2002. jú ni us 4-én ki adott, I-980/2002.
szá mú en ge délyt 

v i s s z a v o n j a.

2. A Fel ügye le ti Ta nács meg ál la pít ja, hogy a Kft.-nek
135 000 Ft, azaz egy száz har minc öt ezer fo rint fel ügye le ti
díj, to váb bá a fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett sé gé vel kap -
cso lat ban a Hpt. 139. § (9)-(10) be kez dé sei sze rint szá -
mított ké se del mi pót lék tar to zá sa áll fenn.

3. A Fel ügye le ti Ta nács fel szó lít ja a Kft.-t, hogy a fen ti
díj tar to zá sát a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 8 na pon
be lül fi zes se be a Fel ügye let nek a Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett, 10032000-00283834-00000000 szá mú szám -
lá já ra, a ha tá ro zat szá má nak fel tün te té sé vel, a köz le mény
ro vat utol só 4 po zí ci ó já ba be írt #310 meg je lö lés sel.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel

kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 29.

Far kas Ist ván s. k.,
Fel ügye le ti Ta nács elnök

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-983//2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Fel ügye le ti jog kö ré ben el jár va a Fel ügye le ti Ta nács a
Ko ko ba Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (szék he lye:
8638 Ba la ton lel le, Jáz min vi rág u. 1.) - a to váb bi ak ban:
Kft. - ré szé re az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

hoz za.

1. A Fel ügye le ti Ta nács a Kft. ré szé re a hi tel in té ze tek rõl 
és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló, 1996. évi CXII. tör -
vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té se, a Hpt. 3. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban fog lalt pénz vál tá si te vé keny ség vég zé -
sé re vo nat ko zó, 2002. jú ni us 13-án ki adott, I-999/2002.
szá mú en ge délyt 

v i s s z a v o n j a.

2. A Fel ügye le ti Ta nács meg ál la pít ja, hogy a Kft.-nek
150 000 Ft, azaz egy száz öt ven ezer fo rint fel ügye le ti díj,
to váb bá a fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett sé gé vel kap cso -
lat ban a Hpt. 139. § (9)-(10) be kez dé sei sze rint szá mí tott
ké se del mi pót lék tar to zá sa áll fenn.

3. A Fel ügye le ti Ta nács fel szó lít ja a Kft.-t, hogy a fen ti
díj tar to zá sát a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 8 na pon
be lül fi zes se be a Fel ügye let nek a Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett, 10032000-00283834-00000000 szá mú szám -
lá já ra, a ha tá ro zat szá má nak fel tün te té sé vel, a köz le mény
ro vat utol só 4 po zí ci ó já ba be írt #310 meg je lö lés sel.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 29.

Far kas Ist ván s. k.,
Fel ügye le ti Ta nács el nö k
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-984/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest, Aka -
dé mia u. 6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján a kö -
vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

E n g e d é l y e z e m  a Bank, valamint a hi tel in té ze tek rõl
és a pén zügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör -
vény 3. § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt pénz vál tá si te -
vé keny ség ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás ügy nök ként
tör té nõ vég zé sé vel meg bí zott, aláb bi ak ban fel so rolt gaz -
da sá gi tár sa sá gok kö zött fenn ál ló meg bí zá si szer zõ dés
mó do sí tá sát. 

- Exc lu si ve Chan ge Kft. (szék he lye: 1052 Bu da pest,
Váci u. 12.) meg bí zá si szer zõ dés kel te: 2004. feb ru ár 26.; a 
meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak kel te: 2005. má jus 25.;
2005. au gusz tus 12.; 2005. au gusz tus 29.

- Exc lu si ve West Chan ge Kft. (szék he lye: 1052 Bu da -
pest, Váci u. 12.) meg bí zá si szer zõ dés kel te: 2004. feb ru ár 26.;
a meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak kel te: 2005. má jus 2.; 
2005. má jus 23.

- Exc lu si ve Spe ci al Chan ge Kft. (szék he lye: 1052 Bu -
da pest, Váci u. 12.) meg bí zá si szer zõ dés kel te: 2004. feb -
ru ár 26.; a meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak kel te:
2005. jú li us 1.; 2005. au gusz tus 9.; 2005. au gusz tus 29.

- Exc lu si ve Best Chan ge Kft. (szék he lye: 1052 Bu da -
pest, Váci u. 12.) meg bí zá si szer zõ dés kel te: 2004. feb ru ár 26.;
a meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak kel te: 2005. jú li us 13.;
2005. au gusz tus 8.

- Exc lu si ve Pan non Chan ge Kft. (szék he lye: 1052 Bu -
da pest, Váci u. 12.) meg bí zá si szer zõ dés kel te: 2004. feb -
ru ár 26.; a meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak kel te:
2005. jú li us 6.; 2005. jú li us 14.; 2005. au gusz tus 8.; 2005.
au gusz tus 22.; 2005. szep tem ber 7.

- Exc lu si ve Ext re me Chan ge Kft. (szék he lye: 1052
Bu da pest, Váci u. 12.) meg bí zá si szer zõ dés kel te: 2004.
feb ru ár 26.; a meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak kel te:
2005. au gusz tus 23.

A mó do sí tott - Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott - Meg bí zá si
Szer zõ dé sek a je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ján lép -
nek ha tály ba. A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú módosítá -
sához a Fel ügye let ismételt jóváhagyása szükséges.

A je len ha tá ro zat ban fog lalt ren del ke zé sek a Bank pénz -
vál tá si te vé keny sé gé nek a fel so rolt tár sa sá gok út ján tör té nõ
gya ko ro lá sát en ge dé lye zõ ha tá ro za tok egyéb ren del ke zé se it 
nem érin tik.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lalko -
zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez dés
h) pont ja alap ján ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-985/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ci ti bank Rt. (szék he lye: 1051 Bu da pest, Szabad -
ság tér 7.) - a to váb bi ak ban: Bank - Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be -
nyúj tott ké rel mé re a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m Bo dor Ti bor (any ja neve: To moj -
zer Má ria) fel ügye lõ bi zott sá gi tag gá  tör té nõ meg vá lasz -
tá sát.

A Bank kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mély meg -
vá lasz tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül a hi tel in -
té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ál tal a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok
kö ré rõl és az adat szol gál ta tás mód já ról szó ló 55/2002.
(XII. 30.) PM ren de let mel lék le tét ké pe zõ éven kén ti/idõ -
sza kos je len tés 15.C. és E. táb lá it ki tölt ve, két pél dány ban
a Fel ügye let nek meg kül de ni. Ennek alapján a Felügyelet a
vezetõ állású személyt nyilvántartásba veszi.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez -
dés e) pont ja, 44. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont ja, il let ve
190. § (1) be kez dés d) pont ja, va la mint a tõ ke pi ac ról szó ló
2001. évi CXX. tör vény 113. §-a, 356. §-a és 357. §-a
alapján adtam helyt.

Mi vel a Bank ké rel mé nek helyt ad tam, a ha tá ro zat in do -
ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé koz ta tást az ál lam igaz -
ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi
IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 29.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

1022 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-987/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Lan des bank Ba den-Würt tem berg Bu da pes ti Kép -
vi se le te (szék he lye: 1052 Bu da pest, Vö rös marty tér 7-8.
1. em.) - a to váb bi ak ban: Kép vi se let - ál tal be nyúj tott be je -
len té sé re a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a
to váb bi ak ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak felhatalma -
zása alapján, annak megbízásából a következõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1. A Fel ügye let ál tal nyil ván tar tás ba vett Kép vi se let
ada ta i ban be állt vál to zást a kö vet ke zõk sze rint nyil ván tar -
tás ba ve szem:

A Kép vi se let ve ze tõi: Ur bán Zol tán

A Kép vi se let szék he lye: Ger be a ud Iro da ház 1052 Bu -
da pest, Vö rös marty tér 7-8. 1. em. 

2. A Kép vi se let a Fel ügye let ál tal nyil ván tar tás ba vett
ada ta i nak újabb vál to zá sát, a vál to zást kö ve tõ 5 munka -
napon be lül kö te les a Fel ügye let nek be je len te ni.

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 187. §-ának
f) pont ja, va la mint a 36. § (2) be kez dé se alapján hoztam
meg.

Mi vel a ké re lem nek helyt ad tam, az ál lam igaz ga tá si el -
já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1957. évi IV. tör vény
43. § (2) be kez dé se alap ján az in do ko lást és a jog or vos la ti
le he tõ ség rõl szóló tájékoztatást mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 26.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-988/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az RD-CREDIT Pénz ügyi Ta nács adó Rész vénytár -
sa ság (szék he lye: 9400 Sop ron, Vár ke rü let 10. II/9.) - a to -
váb bi ak ban: Rt. - jogi kép vi se lõ je ál tal a Pénz ügyi Szer ve -
ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez be nyúj tott ké re lem alap ján
in dult el já rás ban az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

Az Rt. ké rel mét, ame lyet pénz ügyi vál lal ko zás ként tör -
té nõ meg ala pí tá sá nak és mû kö dé sé nek en ge dé lye zé se
iránt ter jesz tett elõ

e l u t a s í t o m.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kérhetõ. 

Bu da pest, 2005. szep tem ber  30.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-989/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az FHB Föld hi tel- és Jel zá log bank Rt. (szék he lye:
1132 Bu da pest, Váci út 20.) - a to váb bi ak ban: Bank - ál tal
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb -
bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké re le mé re, a Fel ügye let
fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá -
sá ból a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1 .  E n  g e  d é  l y e  z e m  Fol tá nyi Tamás (a. n.: Gut -
ten ber ger Zsu zsan na) ügy ve ze tõ vé (vezé ri gaz ga tó-he -
lyet tes)  tör té nõ ki ne ve zé sét. 

2 .  E n  g e  d é  l y e  z e m  Kar va lits Fe renc (a. n.: 
Ha lál Má ria) igaz ga tó sá gi el nök ké tör té nõ meg vá lasz tá sát.

A Bank kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mé lyek
kineve zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül a hi tel in té ze tek
és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl
és az adat szol gál ta tás mód já ról szó ló 55/2002. (XII. 30.)
PM ren de let mel lék le tét ké pe zõ éven kén ti/idõ sza kos je -
len tés 15.B. és E. táb lá it ki tölt ve, két pél dány ban a Fel -
ügye let nek meg kül de ni. En nek alap ján a Fel ügye let a ve -
ze tõ ál lá sú sze mé lye ket nyil ván tar tás ba ve szi.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés e) pont ja, 44. §-a,
68. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont ja, il let ve 190. § (1) be -
kez dés d) pont ja és (4) be kez dé se alap ján ad tam helyt.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
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szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 3.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-993/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Sop ron Bank Rt. (szék he lye: 9400 Sop ron, Kos suth
La jos u. 19.) - a to váb bi ak ban: Bank - Pénz ügyi Szer ve -
zetek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let -
be nyúj tott ké rel mé re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha -
tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. E n g e d é l y e z e m Mag. Tho mas Ra dil (any ja
neve: Inge Kolm) bel sõ igaz ga tó sá gi tag ként az igaz -
gató ság el nö ké vé (ve zér igaz ga tó vá) tör té nõ kinevezését.

2. M e g á l l a p í t o m, hogy Ber ki Mi hály (any ja neve: 
Lá zár Éva) ve zér igaz ga tó-he lyet tes sé tör té nõ ki ne ve zé -
sé hez - mi vel je len leg is a Bank bel sõ igaz ga tó sá gi tag ja - a
Fel ügye let engedélye nem szükséges.

A Bank kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mély ki ne -
ve zé sé tõl szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül a hi tel in té ze -
tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö -
ré rõl és az adat szol gál ta tás mód já ról szó ló 55/2002.
(XII. 30.) PM ren de let mel lék le tét ké pe zõ éven kén ti/idõ -
sza kos je len tés 15.B. és E. táb lá it ki tölt ve, két pél dány ban
a Fel ügye let nek meg kül de ni. Ennek alapján a Felügyelet a
vezetõ állású személyt nyilvántartásba veszi.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be -
kezdés e) pont ja, 44. §-a, 68. §-a, 186. § (2) be kez dés f) pont -
ja, il let ve 190. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján ad tam helyt.

Mi vel a Bank ké rel mé nek helyt ad tam, a ha tá ro zat in do -
ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé koz ta tást az ál lam igaz -
ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi
IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 28.

         

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-994/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Szar vas és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 5540 Szar vas, Sza bad ság u. 30.) - a to váb bi ak ban: Ta -
ka rék szö vet ke zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le -
téhez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel mé re in -
dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alapján, an nak meg bí zá sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet HBÉ 1/2005. 
sor szá mú, az Igaz ga tó ság Ig. 77/2005.08.31. számú ha tá ro -
za tá val el fo ga dott hi tel biz to sí té ki ér ték-meg ál la pí tá si sza -
bály za tát.

A Ta ka rék szö vet ke zet kö te les je len ha tá ro zat kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a hi tel biz to sí té ki érték -
megállapítási sza bály zat a szer zõ dött szak ér tõk kel, va la -
mint az in gat lan szak ér tõi díj té te lek kel ki egé szí tett pél -
dányát a Fel ügye let nek meg kül de ni.

A ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál -
lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be -
kez dés q) pont ja alapján hoztam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 30.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-995/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Me csek kör nyék Hi tel szö vet ke zet (szék he lye: 7623
Pécs, Köz tár sa ság tér 2.) - a to váb bi ak ban: Hi tel szö vet ke -
zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to -
váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel mé re in dult eljá -
rás ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján,
an nak meg bí zá sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a Hi tel szö vet ke zet szá má ra a hi te -
linté ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha -
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tá ro zott ke zes ség és bank ga ran cia vál lalása, va la mint
egyéb ban ká ri kö te le zett ség vál la lá sa pénz ügyi szol gál -
ta tás - sa ját tag jai kö ré ben tör té nõ - üz let sze rû vég zé sét.

Je len en ge dély meg adá sá val egy ide jû leg a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te a Hpt. 186. § (2) be kez dés 
b) pont ja alap ján a ha tá ro zat ban fog lalt vál to zá so kat, va la -
mint a 190. § (2) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
iratokat nyilvántartásba veszi.

Ha tá ro za to mat a már hi vat ko zott jog sza bály he lyek, va -
la mint a Hpt. 14. § (1) be kez dés g) pont ja alap ján hoztam
meg.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 26. § (1) be kez dé se sze rint
helyt ad tam, a ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról
való tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza -
bá lya i ról szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése
alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 28.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-996/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A HBW Exp ress Ta ka rék szö vet ke zet (szék hely: 1062
Bu da pest, And rás sy út 98.) - a to váb bi ak ban: Ta ka rék szö -
vet ke zet - és a SMARAGD Ék sze rész Szö vetkezet (szék -
he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Os ko la u. 1.) - a to váb bi ak -
ban: Szö vet ke zet - kö zös ké rel mé re, a Fel ügye let fõ igaz -
ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alapján, annak megbízásából a
következõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet és a Szö vet -
ke zet kö zött 2000. má jus 26-án lét re jött, a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal fe lül bé lyeg zett Meg bí zá -
si Szer zõ dés 2005. jú li us 28-án kelt 2. szá mú mó do sí tá sá -
ban fog lal ta kat, mely nek ér tel mé ben a Ta ka rék szö vet ke -
zet a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol -
gál ta tás meg ha tá ro zott kö rét, kézi zá log ki kö té sé vel és el -
le né ben tör té nõ köl csön nyúj tást a Szö vet ke zet a 8000 Szé -
kes fe hér vár, Ady End re u. 6. szám alat ti zá log fi ók he lyett
a 8000 Szé kes fe hér vár, Os ko la u. 1. szám alatti fiók -
telepén (zálogfiók) gyakorolja.

A Szö vet ke zet kö te les az ügy fél ké ré sé re ren del ke zés re
bo csá ta ni a zá log fi ók mû kö dé sé re vo nat ko zó szabály -

zatot, to váb bá kö te les e sza bály za tot a zá log fi ók ban ki füg -
gesz te ni.

A Szö vet ke zet út ján tör té nõ zá log hi te le zé si te vé keny -
ség foly ta tá sá nak fel té te le it tar tal ma zó I-1860/2001. szá -
mú ha tá ro zat tal mó do sí tott I-916/2000. szá mú ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it jelen határozatom nem érinti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 30.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-997/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Bá ta szék és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (székhely:
7140 Bá ta szék, Bu dai u. 24.) - a to váb bi ak ban: Ta ka rék -
szö vet ke zet - ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le té hez - to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel -
mé re in dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha -
tal ma zá sa alapján, annak megbízásából az alábbi

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet és a BOND
Pénz- és Ér ték for gal mi Rt. (szék he lye: 8000 Szé kes fe -
hér vár, Ma lom u. 1.) - a to váb bi ak ban: Rt. - kö zött 2000.
au gusz tus 29-én kö tött, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ál tal fe lül bé lyeg zett meg ál la po dás 2005. au -
gusz tus 11-én kelt 1. szá mú mó do sí tá sá ban fog lal ta kat,
mi sze rint a Ta ka rék szö vet ke zet a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt.) 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt hi tel és pénz -
köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás meg ha tá ro zott kö -
rét, ké zi zá log ki kö té sé vel és el le né ben tör té nõ köl csön -
nyúj tást az Rt. Szek szárd, Szé che nyi utca 21. szám alat ti
fi ók te le pén (zá log fi ók) a to váb bi ak ban: nem gya ko rol ja. 

Meg ál la pí tom, hogy az Rt. az aláb bi te lep he lyén (zá -
log fi ók) vé gez te vé keny sé get:

8000 Szé kes fe hér vár, Ma lom u. 1.

Az Rt. út ján tör té nõ zá log hi te le zé si te vé keny ség foly ta tá -
sá nak fel té te le it tar tal ma zó 691/1997. szá mú, va la mint az azt
mó do sí tó 669/1998. szá mú, 1259/1999. szá mú, 2434/1999.
szá mú, I-1204/2000. szá mú ha tá ro za tok egyéb ren del ke zé -
seit je len ha tá ro za tom nem érin ti.
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Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 28.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1000/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Fü ze sa bony és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 3390 Fü ze sa bony, Rá kó czi u. 58.) - a to váb bi ak ban:
Ta ka rék szö vet ke zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké -
rel mé re in dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak
fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet 26. sor szá mú, 
az Igaz ga tó ság VIII/1-53/2005. szá mú ha tá ro za tá val el fo -
ga dott hi tel biz to sí té ki ér ték-meg ál la pí tá si sza bály za tát.

A ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál -
lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be -
kez dés q) pont ja alap ján hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 28.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1001/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az ERSTE Bank Hun ga ry Rt. (szék he lye: 1132 Buda -
pest, Váci út 48.) mint össze vont ala pú fel ügye let alá tar -
tozó hi tel in té zet - a to váb bi ak ban: Hi tel in té zet - Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban:

Felügye let - be nyúj tott ké rel mé re in dult el já rás ban a kö -
vetkezõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. M e g á l l a p í t o m, hogy a Hi tel in té zet és az aláb bi -
ak ban fel so rolt vál lal ko zá sok kö zött a hi tel in té ze tek rõl és
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt.) 90. § (2) be kez dé se alap ján szo ros kap cso lat áll
fenn, ezért az össze vont ala pú fel ügye let ezek re a vál lal ko -
zá sok ra is ki ter jed:

Ers te Fak tor Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye:
1132 Bu da pest, Váci út 48.)

Ers te In gat lan Fej lesz tõ, Hasz no sí tó és Mér nö ki Kft.
(szék he lye: 1132 Bu da pest, Váci út 48.)

Ers te Le a sing Au tó fi nan szí ro zá si Pénz ügyi Szol gál ta tó 
Rt. (szék he lye: 1013 Bu da pest, Pa u ler utca 11.)

Ers te Le a sing Esz köz fi nan szí ro zá si Pénz ügyi Szol -
gál ta tó Rt. (szék he lye: 1013 Bu da pest, Pa u ler utca 11.).

2. M e g á l l a p í t o m, hogy a Hi tel in té zet és az aláb bi
vál lal ko zá sok kö zött szo ros kap cso lat áll fenn, ezért a Hpt. 
91. § (5) be kez dé se alap ján eze ket a vál lal ko zá so kat össze -
vont ala pú felügyelet alá vonom:

Ers te Ke res ke del mi Rt. (szék he lye: 1075 Bu da pest,
Rum bach Se bes tyén u. 19-21.)

Ers te Le a sing Bér let Kft. (szék he lye: 1013 Bu da pest,
Pa u ler utca 11.).

3. M e g á l l a p í t o m, hogy az össze vont ala pú fel -
ügye let a Hpt. 90. § (2) be kez dés a) pont ja, il let ve 91. § (5) be -
kezdése sze rint az aláb bi vál lal ko zá sok ra ter jed ki:

Ers te Bank Be fek te té si Ma gyar or szág Rt. (szék he lye: 
1075 Bu da pest, Ma dách Imre út 13-15.)

Ers te Bank Ma gyar or szág Be fek te té si Alap ke ze lõ
Rt. (szék he lye: 1075 Bu da pest, Ma dách Imre út 13-15.)

Ers te Fak tor Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye:
1132 Bu da pest, Váci út 48.)

Ers te In gat lan Fej lesz tõ, Hasz no sí tó és Mér nö ki Kft.
(szék he lye: 1132 Bu da pest, Váci út 48.)

Ers te Ke res ke del mi Rt. (szék he lye: 1075 Bu da pest,
Rum bach Se bes tyén u. 19-21.)

Ers te Le a sing Au tó fi nan szí ro zá si Pénz ügyi Szol -
gáltató Rt. (szék he lye: 1013 Bu da pest, Pa u ler utca 11.)

Ers te Le a sing Bér let Kft. (szék he lye: 1013 Bu da pest,
Pa u ler utca 11.)

Ers te Le a sing Esz köz fi nan szí ro zá si Pénz ügyi Szol -
gál ta tó Rt. (szék he lye: 1013 Bu da pest, Pa u ler u. 11.)

ERSTE-DAT In for ma ti kai Ta nács adó és Szol gáltató 
Kft. (szék he lye: 1056 Bu da pest, Bás tya u. 33.)

ESZE Szol gál ta tó Kft. (szék he lye: 1056 Bu da pest,
Bás tya u. 33.)
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Port fo lió Ke res ke del mi, Szol gál ta tó és Szá mí tás -
tech ni kai Kft. (szék he lye: 1075 Bu da pest, Ma dách
Imre út 13-15.).

4. N y i l v á n t a r t á s b a   v e s z e m a 3. pont ban meg -
je lölt vál lal ko zá so kat.

5. Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet
ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni a Hpt. 90. § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint a 95. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szo ros kap cso lat lét re jöt tét, mó do su lá sát, il le tõ leg meg -
szû né sét.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 3.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1003/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - továb -
biakban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból a PSA Fi nan ce Hun gá ria
Pénz ügyi Szol gál ta tó Rt. (szék he lye: 1113 Bu da pest,
Bocs kai út 134-146. „C” épü let) - a to váb bi ak ban: Rt. -
ál tal a Fel ügye let hez be nyúj tott ké re lem és az ah hoz csa -
tolt do ku men tu mok alap ján a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.                      E n g e d é l y e z e m

Her vé Mi ral les nek (any ja neve: Jo sy a ne Gui) az Rt.
igaz ga tó sá ga el nö ké vé egy ben ügy ve ze tõ vé (ve zér igaz -
ga tó) tör té nõ meg vá lasz tá sát.

2. Az Rt. kö te les az en ge dély 1. pont já ban meg je lölt
sze mély re vo nat ko zó an az 55/2002. (XII. 30.) PM ren de let 
2. szá mú mel lék le té nek 26.C. táb lá ját ki tölt ve, a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, két pél dány -
ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, amely nek alap ján a Fel -
ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar tás ba ve szi.

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 15. §
(1) be kez dé sé nek d) pont ja, 44. §-a, 68. § (4) be kez dé se
alap ján, va la mint a 190. § (1) be kez dé sé nek d) pontjá -
ban és a (4) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel
hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján
mellõztem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 30.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1005/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb -
biakban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak meg bí zá sá ból, a Cre dit-In vest Pénz ügyi és Kö -
ve te lés ke ze lõ Rt.  (szék he lye: 6000 Kecs ke mét, Hor váth
Döme krt. 14.) - a to váb bi ak ban: Rt. - ve ze tõ tiszt ség vi se lõ
(ügy ve ze tõ) ki ne ve zé sé nek en ge dé lye zé se iránt in dult el já -
rás ban, a be nyúj tott ké re lem alap ján a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

Az Rt. ké rel mé re in dult en ge dé lye zé si el já rást a ké rel me
 zõ nek az en ge dély irán ti ké rel met vissza vo nó be ad vá nya
alap ján

   m e g s z ü n t e t e m.

Ha tá ro za tom az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról szó ló, mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény (Áe.) 14. §
(1) bekezdésén alapul.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást Áe. 43. § (2) be kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber  30.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1006/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az MKB Bank Rt. (szék he lye: 1056 Bu da pest, Váci u. 38.)
- a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján

e n g e d é l y e z e m

a Bank és a „CORNER-TRADE” Ke res ke del mi, Szol -
gáltató Kft. (szék he lye: 1104 Bu da pest, Ha lom u. 42.) - a
továb bi ak ban: Kft. - kö zött lét re jött, a Fel ügye let ál tal felül -
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bélyegzett, 2004. már ci us 12-én meg kö tött Meg bí zá si
Szer zõ dés, 2005. szep tem ber 7-én kelt mó do sí tá sá ban fog lal -
takat, mi sze rint a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be -
kez dés h) pont já ban fog lalt ügy nö ki te vé keny ség ke re -
tében vég zett pénz vál tást a Kft. a  8800 Nagy ka ni zsa, Er -
zsé bet tér 22. szám alat ti te lep he lyén is gya ko rol ja.

A Kft. út ján tör té nõ pénz vál tá si te vé keny ség foly ta tá sá nak
fel té te le it tar tal ma zó a I-1613/2004. és a E-I-444/2005.
szá mú ha tá ro za tok egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za -
tom nem érin ti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Mar si Eri ka s. k.,

fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1007/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az MKB Bank Rt. (szék he lye: 1056 Bu da pest, Váci u. 38.)
- a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Bank és a HBC Hor vát Bu si ness Cen ter Kft. (szék -
he lye: 1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 49.) - a to váb bi ak ban:
Kft. - kö zött lét re jött, a Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett,
2002. áp ri lis 2-án meg kö tött Meg bí zá si Szer zõ dés, 2005.
au gusz tus 31-én kelt mó do sí tá sát e n  g e  d é  l y e  z e m,
amely nek ér tel mé ben a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál -
lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. §
(1) be kez dés h) pont já ban fog lalt ügy nö ki te vé keny ség ke re -
té ben pénz vál tást a Kft. a 1073 Bu da pest, Er zsé bet krt. 41.
szám alat ti te lep he lyén nem vé gez het.

A 2005. au gusz tus 31-én mó do sí tott - Fel ügye let ál tal
jó vá ha gyott - Meg bí zá si Szer zõ dés a I-1214/2002. szá mú
ha tá ro zat 1. pont já ban fog lalt te vé keny ség vo nat ko zá sá -
ban a je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.
A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú mó do sí tá sá hoz a Fel ügye let
is mé telt jó vá ha gyá sa szük sé ges.

A je len ha tá ro zat ban fog lalt ren del ke zés a I-1214/2002.
szá mú ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se it nem érinti.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kezdés
h) pont ja alap ján ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján
mellõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1008/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az MKB Bank Rt. (szék he lye: 1056 Bu da pest, Váci u. 38.)
- a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A Bank és az IBUSZ Uta zá si Iro dák Ide gen for gal mi
és Ke res ke del mi Kft. (szék he lye: 1053 Bu da pest, Fe ren -
ci ek tere 10.) - a to váb bi ak ban: Kft. - kö zött lét re jött, a Fel -
ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett, 2002. áp ri lis 10-én meg kö tött 
Meg bí zá si Szer zõ dés, 2005. au gusz tus 29-én kelt mó do sí -
tá sát en ge dé lye zem, amely nek ér tel mé ben a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés h) pont já ban fog lalt
ügy nö ki te vé keny ség ke re té ben pénz vál tást nem vé gez het
a Kft. az aláb bi te lep he lye in:

- 7570 Barcs ha tár ál lo más,

- 7577 Barcs ha tár ál lo más (2. Pénz tár),

- 7577 Barcs ha tár ál lo más (3. Pénz tár), és 

- 7516 Ber zen ce ha tár ál lo más.

A 2005. au gusz tus 29-én mó do sí tott - Fel ügye let ál tal
jó vá ha gyott - Meg bí zá si Szer zõ dés a I-1210/2002. szá mú
ha tá ro zat 1. pont já ban fog lalt te vé keny ség vo nat ko zá sá -
ban a je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.
A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú mó do sí tá sá hoz a Fel ügye let
is mé telt jó vá ha gyá sa szük sé ges.

A je len ha tá ro zat ban fog lalt ren del ke zés a I-1210/2002.
szá mú ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se it nem érinti.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lalko -
zásokról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez dés
h) pont ja alap ján ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
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szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1009/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
1957. évi IV. tör vény (Áe.) 48. § (1) be kez dé se alap ján az 
IC Bank Rt. (szék he lye: 1088 Bu da pest, Rá kó czi út 1-3.) - a
to váb bi ak ban: Bank - szá má ra, a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa sze -
rint, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

 k i  j a  v í  t ó  h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

A ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek új ra vá lasz tá sát en ge dé lye zõ
E-I-926/2005. szá mú ha tá ro zat 1. pont já ban fel so rolt fel -
ügye lõ bi zott sá gi ta gok neve he lye sen: 

Ha rith bin Ha run

Lim Jian Ho.

A Fel ügye let E-I-926/2005. szá mú ha tá ro za tá nak egyéb 
ren del ke zé se it je len ha tá ro za tom nem érinti.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. szep tem ber  29.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1010/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - továb -
biakban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak meg bí zá sá ból a GMAC Hun ga ry Pénzügyi
Szol gál ta tó Rész vény tár sa ság (szék he lye: 2040 Bu da örs, 
Sza bad ság u. 117.) - a to váb bi ak ban: Rt. - ál tal a Fel ügye -

let hez - be nyúj tott ké re lem és az ah hoz csa tolt dokumen -
tumok alap ján a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t
ho zom.

1.                     E n g e d é l y e z e m

Er hard Pa u lat nak (any ja neve: Gi se la Mu el ler) az Rt.
fel ügye lõ bi zott sá ga elnökévé tör té nõ meg vá lasz tá sát.

2. Az Rt. kö te les az en ge dély 1. pont já ban meg je lölt
sze mély re vo nat ko zó an az 55/2002. (XII. 30.) PM ren de let 
2. szá mú mel lék le té nek 26.B. táb lá ját ki tölt ve, a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, két pél dány -
ban a Fel ügye let nek meg kül de ni, amely nek alap ján a Fel -
ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar tás ba ve szi.

Ha tá roza to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lalko -
zásokról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 15. § (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja, 44. §-a alap ján, va la mint a 190. §
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban és a (4) be kez dé sé ben fog -
lal tak fi gye lem be vé te lé vel hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. szep tem ber 30.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1011/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak -
ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an -
nak meg bí zá sá ból a CREDIT HOUSE Ma gyar or szág Jel -
zá log hi te le zé si Rész vény tár sa ság (1037 Bu da pest, Mon te -
vi deo u. 6.) - a to váb bi ak ban: Rt. - jogi kép vi se lõ je ál tal a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez be nyúj tott ké -
re lem alap ján az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t
ho zom:

1. Az Rt. ké rel mét, ame lyet Pó czik Pé ter nek az Rt.
igaz ga tó sá ga el nö ké vé tör té nõ is mé telt meg vá lasz tá sá nak, 
és Hoff mann Gé zá nak az Rt. fel ügye lõ bi zott sá ga el nö ké vé
tör té nõ meg vá lasz tá sa en ge dé lye zé sé re ter jesz tett elõ

e l u t a s í t o m.

2. Kö te le zem az Rt.-t arra, hogy a je len ha tá ro zat kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül gon dos kod jék igaz -
ga tó sá ga és fel ügye lõ bi zott sá ga tör vé nyes mû kö dé se
hely re ál lí tá sá ról.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
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- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. 

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1012/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az ERSTE Bank Hun ga ry Rt. (szék he lye: 1132 Bu da -
pest, Váci út 48.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján
a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t
ho zom.

E n g e d é l y e z e m  a Bank és a LOTUS THERME
Szál lo da üze mel te tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (szék -
he lye: 1036 Bu da pest, Ga la go nya u. 5.) - a továb biakban:
Kft. - kö zött 2003. jú ni us 13-án meg kö tött - Bank pénz vál tá si 
te vé keny sé gé nek ügy nök, a Kft. út ján tör té nõ vég zé sé re vo -
nat ko zó Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb -
bi ak ban: Fel ügye let - ál tal fe lül bé lyeg zett - Ügy nö ki Ke ret -
szer zõ dés, 2005. szep tem ber 20-án kelt mó do sí tá sá ban fog -
lal ta kat, mi sze rint,  

1. a Bank új szék he lye: 1132 Bu da pest, Váci út 48.,
2. a Kft. új szék he lye: 1036 Bu da pest, Ga la go nya u. 5.,
3. a Bank ne vé ben el já ró, Nem zet kö zi és Oszt rák

Ügy fe lek Osz tá lya ré szé rõl a kap cso lat tar tó személyek
Ri e der Zsolt és Ladó Ve ro ni ka.

A 2005. szep tem ber 20-án mó do sí tott - Fel ügye let ál tal
jó vá ha gyott - Ügy nö ki Ke ret szer zõ dés a je len ha tá ro zat
kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba. A szer zõ dés bár -
milyen tar tal mú mó do sí tá sá hoz a Fel ügye let is mé telt jóvá -
hagyása szük sé ges.

A je len ha tá ro zat ban fog lalt ren del ke zés a I-1090/2003.
szá mú ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se it nem érin ti.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
kozá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 14. § (1) be kez dés 
h) pont ja alap ján ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1013/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ti sza föld vár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
hely: 5430 Ti sza föld vár, Kos suth u. 139.) - a to váb bi ak -
ban: Ta ka rék szö vet ke zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott
ké rel mé re in dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak
felhatalmazása alapján, annak megbízásából a következõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m a Ta ka rék szö vet ke zet és a Karcagi 
M+M Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (szék hely: 5300
Kar cag, Pi pacs u. 5.) - a to váb bi ak ban: Kft. - kö zött a hitel -
in té ze tekrõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt
hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tás kö ré be 
tarto zó kézi zá log ki kö té sé vel és el le né ben tör té nõ köl csön -
nyújtás tár gyá ban 2003. de cem ber 16. nap ján lét re jött, a
mó do sí tá sok kal 2005. szep tem ber 5-én egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt meg bí zá si szer zõ dés ben fog lal ta kat. 

Az Kft. út ján tör té nõ zá log hi te le zé si te vé keny ség foly -
ta tá sá nak fel té te le it tar tal ma zó I-710/2004. szá mú hatá -
rozat egyéb ren del ke zé se it je len ha tá ro za tom nem érin ti.

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja
alap ján helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos -
lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. §
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 4.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1015/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az In ter-Eu ró pa Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest, 
Sza bad ság tér 15.) - a to váb bi ak ban: Bank - ál tal a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: 
Fel ügye let - be nyúj tott ké relm ére, a Fel ügye let fõigaz ga -
tójának fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak meg bí zá sá ból a kö -
vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:
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M e g  á l  l a  p í t o m , hogy a Bank ré szé re, a I-2027/2004.
szá mú fel ügye le ti hatá ro zat ba fog lalt en ge dély, mely alap ján
a Bank a te vé keny sé gi kö ré be tar to zó pénz vál tá si te vé keny -
ség, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást - a 2004. áp ri lis 29.
nap ján kelt meg bí zá si szer zõ dés alap ján - a CHEQUE
POINT Pénz ügyi Szol gál ta tó Kft. (szék he lye: 1051 Bu da -
pest, Vö rös marty tér 2.) - a to váb bi ak ban: Kft. - mint ügy -
nök igény be vé te lé vel is gya ko rol ja, 2005. ok tó ber 31-tõl
ha tály ta lan ná vá lik.  

M e g á l l a p í t o m, hogy a Kft. 2005. ok tó ber 31. nap -
ját kö ve tõ en, a Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott meg bí zá si
szer zõ dés hi á nyá ban nem jo go sult a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
(Hpt). 3. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz vál tá si te vé keny sé gé nek az Inter-Európa Bank Rt.
ügynökeként történõ végzésére.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 6.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1016/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az MKB Bank Rt. (szék he lye: 1056 Bu da pest, Váci u. 38.) 
- a to váb bi ak ban: Bank - ké rel me alap ján

e n g e d é l y e z e m

1. a Bank szá má ra, hogy a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 
3. § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt pénz vál tá si te vé -
keny ség ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást a CHEQUE
POINT Pénz ügyi Szol gál ta tó Kft. (székhelye: 1051 Bu -
da pest, Vö rös marty tér 2.) - a to váb bi ak ban: Kft. - út ján
gya ko rol ja az aláb bi fel té te lek mel lett: 

- Az en ge dély alap ján a Bank a pénz vál tá si te vé keny ség
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást 2005. no vem ber 1. nap -
já tól a Kft. út ján a Kft. 

1014 Bu da pest, Tár nok u. 26., és a

1052 Bu da pest, Vám ház krt. 2. szám alat ti te lep he lye in
gya ko rol hat ja.

- A Bank és a Kft. kö zött 2005. jú li us 27-én meg kö tött,
az en ge dély ké re lem hez be nyúj tott, a Pénz ügyi Szerve -

zetek Ál la mi Fel ügye le te - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - ál tal
fe lül bé lyeg zett Meg bí zá si Szer zõ dés az 1. pont ban fog lalt
te vé keny ség vo nat ko zá sá ban - je len ha tá ro zat ban fog lalt
felté te lek kel - 2005. no vem ber 1. nap ján lép ha tályba.
A szer zõ dés bár mi lyen tar tal mú mó do sí tá sá hoz a Fel ügye let
is mé telt jó vá ha gyá sa szük sé ges.

2. A Bank kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a Kft. az
ügy fél ké ré sé re ren del ke zé sé re bo csás sa a pénz vál tá si te -
vé keny ség re vo nat ko zó, Fel ügye let ál tal fe lül bé lyeg zett,
sza bály za tot. A Bank kö te les to váb bá gon dos kod ni ar ról,
hogy a Kft. e sza bály za tot a pénz vál tá si te vé keny ség vég -
zésé re szol gá ló te lep he lyén ki füg gessze, il let ve cég táb lá ján
jól lát ha tó mó don fel tün tesse a meg bí zó Bank cég ne vét.

3. A Bank az 1. pont ban fog lalt jo go sult sá gá nak a Kft.
út ján tör té nõ gya kor lá sa so rán is fe le lõs a pénz vál tá si te vé -
keny ség vég zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok és ren del ke zé -
sek be tar tá sá ért, e te kin tet ben kö te les a Kft. te vé keny sé -
gét, va la mint e te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges sze -
mélyi és tár gyi fel té te lek meg lé tét fo lya ma to san el len õriz ni,
az el len õr zés írá sos anya gát a Fel ügye let ké ré sé re be mu -
tat ni. A Bank kö te les a Kft.-vel kö tött szer zõ dés bár mely
ok ból tör té nõ meg szû né sét - a meg szû nés tõl szá mí tott -
2 na pon be lül a Fel ügye let nek be je len te ni.

A ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tájé -
koztatást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1017/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt. (szék he lye:
1122 Bu da pest, Pet hé nyi köz 10.) - a to váb bi ak ban: Bank -
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a továb -
biakban: Fel ügye let - be nyúj tott ké rel me alap ján a kö vet -
ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

J ó v á h a g y o m a Bank Ke res ke dé si könyv ve ze té sé re 
és a tõ ke kö ve tel mény meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó, - 2005. 
jú ni us 7-ei kel te zé sû - a Fel ügye let ré szé re 27544/1/2005.
ügy számon jó vá ha gyás ra meg kül dött mó do sí tott bel sõ sza -
bály za tát.
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A Bank nak a sza bály za tok min den ko ri mó do sí tá sá hoz
meg kell kér nie a Fel ügye let jó vá ha gyá sát.

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 76. §-a, a
ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók, koc ká zat -
vál la lá sok, a de vi za ár fo lyam koc ká zat és a nagy koc ká za -
tok fe de ze té hez szük sé ges tõ ke kö ve tel mény meg ál la pí tá -
sá nak sza bá lya i ról és a ke res ke dé si könyv ve ze té sé nek
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 244/2000. (XII. 24.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei alap ján hoz tam meg.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról való tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1018/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az RCI Ban que (szék he lye: 93160 No i sy Le Grand Ce -
dex, 14 Ave nue Du Pave Neuf, Fran cia or szág) - Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez be nyúj tott ké rel me és
az ah hoz csa tolt do ku men tu mok alap ján az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.                    E n g e d é l y e z e m

az RCI Ban que szá má ra, hogy a Re na ult Cré dit Lí zing
és Au tó fi nan szí ro zá si Rt. (szék he lye: 1139 Bu da pest,
Váci út 81-85.) pénz ügyi in téz mény ben meg lé võ köz vet len
be fo lyá so ló ré sze se dé sét 100%-os mér té kû re nö vel je. 

2.                   E n g e d é l y e z e m,

hogy a je len ha tá ro zat tal az RCI Ban que ré szé re en ge -
dé lye zett, köz vet len be fo lyá so ló ré sze se dé se mér té ké nek
nö ve lé se kö vet kez té ben tu laj do no sa, a Re na ult s.a.s.
(szék he lye: 13 Quai le Gal lo 92100 Bo u log ne- Bil lan co urt 
Fran cia or szág) a Re na ult Cré dit Lí zing és Au tó fi nan szí -
ro zá si Rt. pénz ügyi vál lal ko zás ban meg lé võ köz ve tett be -
fo lyá so ló ré sze se dé sét 100%-os mér té kû re nö vel je.

3.  Jelen enge dély alap ján a RCI Ban qu et, mint a Re na ult
Crédit Lí zing és Au tó fi nan szí ro zá si Rt. 100%-os mér té kû
köz vet len, a Re na ult s.a.s.-t, mint a pénz ügyi vál lal ko zás
100%-os mér té kû köz ve tett tu laj do no sát nyil ván tar tás ba
ve szem. 

4.                      M e g á l l a p í t o m,

hogy a je len ha tá ro zat tal en ge dé lye zett be fo lyá so ló része -
sedés mér té ke nö ve lé sé nek kö vet kez té ben a Re na ult Cré dit
Lí zing és Au tó fi nan szí ro zá si Rt. pénz ügyi in téz mény 

köz vet len be fo lyá so ló ré sze se dés sel 
ren del ke zõ tu laj do no sa az: RCI Ban que      100%,

köz ve tett be fo lyá so ló ré sze se dés sel 
ren del ke zõ tu laj do no sa a: Re na ult s.a.s.          100%.

A ké re lem nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zások ról szó ló, mó do sí tott 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.)
37. §-a alap ján ad tam helyt. 

A ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó -
ló, mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése
alapján mellõztem. 

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1020/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az ARQUETTE ENTERPRISES Llc. (1030 15th
Stre et NW, Su i te 920 Was hing ton DC, 20005 USA) jogi
kép vi se lõ je út ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le té hez be nyúj tott ké re lem és az ah hoz csa tolt dokumen -
tumok alap ján az aláb bi 

h a  t á  r o  z a  t o t  

hozom:

1. E n  g e  d é  l y e  z e m  az ARQUETTE ENTERPRISES 
Llc. szá má ra, hogy a QUAESTOR Jel zá log Fi nan szí ro -
zá si Rész vény tár sa ság ban (szék he lye: 1062 Bu da pest,
Ara di u. 8-10.) - a to váb bi ak ban: Rt. - az ab ban 30%-os
mér té kû köz vet len tu laj do no si ré sze se dés sel ren del ke zõ
FINANZIAMENTO Ta nács adó és In gat lan for gal ma zó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa sá gon (szék he lye: 1139 Bu -
da pest, Teve u., a to váb bi ak ban: Kft.) ke resz tül a Kft. üz -
let ré szei 100%-ának meg szer zé sé vel a Rt.-ben 30%-os
köz ve tett be fo lyá so ló ré sze se dést sze rez zen.

2. Je len en ge dély alap ján az ARQUETTE EN -
TERPRISES Llc-t, mint a QUAESTOR Jel zá log Fi nan -
szí ro zá si Rész vény tár sa ság 30%-os mér té kû köz ve tett be -
fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ tu laj do no sát nyil ván -
tar tás ba ve szem.

Te kin tet tel arra, hogy az ARQUETTE ENTERPRISES
Llc. ké rel mé nek a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 37. § (1) be kez dé se 

1032 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



alap ján helyt ad tam, az in do ko lást és a jog or vos la ti le he tõ -
ség rõl szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be -
kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 5.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1023/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Nagy ba jom és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék -
he lye: 7400 Ka pos vár, Fü re di u. 1.) - a to váb bi ak ban: Ta -
ka rék szö vet ke zet - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott kérel -
mére in dult el já rás ban, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel -
hatalmazása alap ján, an nak meg bí zá sá ból az alábbi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 
1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 14. § (1) be kez dés g) pont ja 
alap ján te vé keny sé gi kör bõ ví té sé nek en ge dé lye zé se tár -
gyá ban in dult ál lam igaz ga tá si el já rást meg szün te tem. 

A ha tá ro zat el len köz igaz ga tá si úton fel leb be zés nek helye
nincs és an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 7.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1024/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ra if fe i sen Bank Rt. (szék he lye: 1054 Bu da pest,
Aka dé mia u. 6.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel mé re in dult
el já rás ban a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.  2005. ok tó ber 1. nap já tól e n g e d é l y e z e m Hu -
szár Ró bert (a. n.: Ces kel Gab ri el la) ügy ve ze tõ vé (ve zér -
igaz ga tó-he lyet tes) ki ne ve zé sét.

2. A Bank kö te les a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat szol gál ta -
tás mód já ról szó ló 55/2002. (XII. 30.) PM ren de let mel lék -
le tét ké pe zõ éven kén ti/idõ sza kos je len tés 15.B. táb lá ját, a
ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül
2 pél dány ban a Fel ügye let nek meg kül de ni. A táb lák alap -
ján a Fel ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar tás ba
ve szi. 

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 44. § és
68. §-ának, a 186. § (2) be kez dés f) pont já nak, il let ve a
190. § (1) be kez dés d) pont já nak és (4) be kez dé sé nek, vala -
mint a tõke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény 113. §-ának
és a 357. §-ának fi gye lem be vé te lé vel hoz tam meg. 

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés e) pont ja
ér tel mé ben helyt ad tam, a ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § 
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Mar si Eri ka s. k.,
fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1025/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a továbbiak -
ban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján,
an nak meg bí zá sá ból az FCE Cre dit Hun gá ria Rt.-nek
(szék he lye: 1023 Bu da pest, Ár pád fe je de lem útja 26-28.)
- a to váb bi ak ban: Rt. - a Fel ügye let hez be nyúj tott ké rel me
és az ah hoz csa tolt do ku men tu mok alap ján a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom.

1.                      E n g e d é l y e z e m

Csá kó And re á nak (any ja neve: Ben csik Edi na Ilo na)
az Igaz ga tó ság el nö ké vé tör té nõ meg vá lasz tá sát.

2. Az Rt. kö te les az en ge dély ben meg je lölt sze mély -
re vo nat ko zó an az 55/2002. (XII. 30.) PM ren de let 2. szá -
mú mel lék le té nek 26.B. táb lá ját ki tölt ve, a ha tá ro zat kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, két pél dány ban
a Fel ügye let nek meg kül de ni, amely nek alap ján a Fel ügye let
a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar tás ba ve szi.

Ha tá roza to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lalko -
zásokról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 15. § (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja, 44. §-a, 68. § (4) be kez dé se alap ján,
va la mint a 190. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban és a (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel hoz tam meg.
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A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szóló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se alap ján mel -
lõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,

ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1026/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Bu da pest Hi tel- és Fej lesz té si Bank Rt. (szék he lye:
1138 Bu da pest, Váci út 188.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké -
rel mé re in dult el já rás ban a következõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m  Zaty kó Pé ter (any ja neve: Gyu ris
Ju dit) ügy ve ze tõ vé tör té nõ ki ne ve zé sét.

A Bank kö te les a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré -
szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat szol gál ta tás
mód já ról szó ló 55/2002. (XII. 30.) PM ren de let mel lék le -
tét ké pe zõ éven kén ti/idõ sza kos je len tés 15.B. és E. táb lá it
a ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül
2 pél dány ban a Fel ügye let nek meg kül de ni. A táb lák alap -
ján a Fel ügye let a ve ze tõ ál lá sú sze mélyt nyil ván tar tás ba
veszi. 

Ha tá ro za to mat a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 44. § és
68. §-ának, a 186. § (2) be kez dés f) pont já nak, il let ve
a 190. § (1) be kez dés d) pont já nak és (4) be kez dé sé nek,
va la mint a tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény
113. §-ának és a 357. §-ának fi gye lem be vé te lé vel hoz tam
meg. 

Mi vel a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés e) pont ja
ér tel mé ben helyt ad tam, a ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról szó ló mód. 1957. évi IV. tör vény 43. § 
(2) bekezdése alapján mellõztem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber10.

Mar si Eri ka s. k.,

fõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1029/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az ALFA CREDIT Pénz ügyi, Ta nács adó és Vál lal ko -
zás fej lesz tõ Kft. (szék he lye: 4029 Deb re cen, Csa pó u. 26.)
- a to váb bi ak ban: Kft. - Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj tott ké -
relme alap ján, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  
ho zom:

En g e d é l y e z e m a Kft. szá má ra a hi tel in té ze tek rõl és 
a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény 
(Hpt.) 3. § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban fog lalt pénz ügyi
szol gál ta tás köz ve tí té se (ügy nö ki te vé keny ség) pénz ügyi
szol gál ta tás vég zé sét.

A Kft. e te vé keny sé get, csak hi tel in té zet tel kö tött és a
Fel ügye let ál tal en ge dé lye zett meg bí zá si szer zõ dés alap -
ján vé gez he ti. A Kft.-nek az ügy nö ki te vé keny ség vég zé -
sé hez szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel a te vé -
keny ség foly ta tá sa so rán, fo lya ma to san ren del kez nie kell.

F e l  h í  v o m  a Kft. fi gyel mét, hogy a Hpt. 139. § (3) be -
kez dé se alap ján a Hpt. 3. § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban
meg ha tá ro zott, a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont a) al -
pontja sze rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás fel -
ügye le ti díj cí mén évi száz ezer fo rin tot kö te les ne gyed éves
részle tek ben, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap hu sza dik munka -
napjáig a Fel ügye let  10032000-00283834-00000000  szá mú 
szám lá já ra meg fi zet ni. 

A Kft. az em lí tett fel ügye le ti díj fi ze té sé re en ge dé lyé nek
birtoká ban fo lya ma to san kö te les, az zal, hogy fi ze té si kö te -
le zett sé ge az en ge dély Fel ügye let Hpt. 29. § (1), (3) be kez -
dé sei sze rin ti vissza vo ná sá nak nap ján szû nik meg.

Mi vel a Kft. ké rel mé nek a Hpt. 3. § (3) be kez dé se alap ján
helyt ad tam, a ha tá ro zat in dok lá sát és a jog or vos lat ról való
tá jé koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos szabá -
lyairól szó ló mó do sí tott 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) be -
kez dé se alap ján mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 11.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-III-1030/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az  Ers te Bank Be fek te té si Ma gyar or szág Rész vény -
tár sa ság (szék he lye: 1075 Bu da pest, Ma dách Imre út 13-15.)
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- a to váb bi ak ban: Rt. - ké rel mé re a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le té nél - to váb bi ak ban: Fel ügye let - in dult el -
já rás ban a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha talmazá sa alap ján, 
an nak meg bí zá sá ból a mai na pon az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

Az Rt. be fek te té si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó üz let sza -
bály za tá nak mó do sí tá sát j ó  v á  h a  g y o m.

A mó do sí tott üz let sza bály zat ha tály ba lé pé sé nek fel té te -
le, hogy az Rt. a fe le lõs ve ze tõ je ál tal ol da lan ként cég sze -
rû en alá írt, meg fe le lõ ha tá ro za ti szám mal és jó vá ha gyá si
dá tum mal el lá tott üz let sza bály zat egy pél dá nyát a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (to váb bi ak ban: Fel -
ügye let) részére 8 napon belül megküldje.

Az Rt. kö te les üz let sza bály za tát az ügy fél for ga lom szá -
má ra ren del ke zés re álló he lyi sé ge i ben meg te kint he tõ mó -
don ki füg gesz te ni, il let ve azt az ügy fél nek ké rés re át ad ni,
to váb bá elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tás nyúj tá sa
ese tén azt az ügy fe lek szá má ra fo lya ma to san és könnyen
elérhetõ módon, elektronikus úton is elérhetõvé tenni.

Ha tá ro za tom a tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény
(a to váb bi ak ban: Tpt.) 208. §-ának (1) be kez dé sén, a Tpt.
378. §-ának a) pont ján, va la mint a be fek te té si szol gál ta tá si 
te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet üz let sza -
bály za tá nak kö te le zõ tar tal mi ele me i rõl szó ló 205/1996.
(XII. 23.) Korm. ren de let 15. § (3) be kez dé sén ala pul.

Te kin tet tel arra, hogy a ha tá ro zat a ké re lem nek helyt
adott, az in do ko lást és a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tást
az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
1957. évi IV. tör vény (Áe.) 43. §-ának (2) be kez dé se alap ján
mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1032/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

Az UniC re di to Ita li a no S.p.A. (szék he lye: 16121 Ge -
no va, Via Dan te 1., Olasz or szág) - a to váb bi ak ban: Ké rel -
me zõ - jogi kép vi se lõ je út ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la -
mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: Fel ügye let - be nyúj -
tott ké rel mé re, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak felhatalma -
zása alapján, annak megbízásából a következõ

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

1. E n g e d é l y e z e m, hogy a Ké rel me zõ a HVB Bank 
Hun ga ry Rész vény tár sa ság ban (szék he lye: 1054 Bu da -
pest, Aka dé mia u. 17.) 75%-ot meg ha la dó mér té kû köz -
vetett be fo lyá so ló részesedést szerezzen.

2. Az 1. pont ban meg je lölt köz vetett be fo lyá so ló ré -
szese dés meg szer zé sét az zal a fel té tel lel en ge dé lye zem,
hogy a Ké rel me zõ je len ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül csa tol ja 

- a Ké rel me zõ nél ve ze tõ tiszt ség vi se lõi be osz tás ban
lévõ sze mély te kin te té ben a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi 
vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 44. §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok iga zo lá sá ra
szol gá ló er köl csi bi zo nyít vány ere de ti pél dá nyát, va la mint

-  har minc nap nál nem ré geb bi iga zo lást arra vo nat ko zó an,
hogy a Ké rel me zõ nek a tár sa da lom biz to sí tá si szerv vel
szem ben tar to zá sa nincs.

3. Amennyi ben a Ké rel me zõ a 2. pont ban elõ írt kö te le -
zett sé gét nem tel je sí ti, az en ge dély ha tá lyát vesz ti.

4. A Ké rel me zõ az 1. pont ban meg ha tá ro zott befolyá -
soló ré sze se dés meg szer zé sé nek té nyét - a ré sze se dés meg -
szer zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül - kö te les a Fel ügye let ré -
szé re be je len te ni.

Je len ha tá ro za tot fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni,
mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het, és el le ne
- köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben - fel leb be zés nek nincs
he lye. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel
kér he tõ. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó hatálya.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 6.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1033/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. (szék hely: 1051 Bu da -
pest, Ná dor u. 31.) - a to váb bi ak ban: Bank - ké rel mé re, a
Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak
meg bí zá sá ból a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t  

ho zom:

 E n g e d é l y e z e m a Bank szá má ra, hogy a hi tel in -
téze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (Hpt.) 14. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján
hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál ta tá si te -
vé keny sé ge meg ha tá ro zott kö rét - a 2005. au gusz tus 18-án 
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kelt, je len ha tá ro zat mel lék le te ként csa tolt és a Fel ügye let
ál tal fe lül bé lyeg zett meg ál la po dás alap ján - a pénz ügyi
szol gál ta tás köz ve tí té sé re jo go sult ALFA CREDIT Pénz -
ügyi, Ta nács adó és Vál lal ko zás fej lesz tõ Kft. (szék he lye: 
4029 Deb re cen, Csa pó u. 26.) - a to váb bi ak ban: Ügy nök -
igénybevételével is gyakorolja az alábbiak szerint:

1. A Bank és az Ügy nök kö zött lét re jött és a Fel ügye let
ál tal fe lül bé lyeg zett meg ál la po dás mó do sí tá sa ese tén a
Bank nak is mé tel ten be kell sze rez nie a Fel ügye let en ge -
dé lyét.

2. A Bank és az Ügy nök a fen ti ek ben meg ha tá ro zott
pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség gya kor lá sa so rán kö te -
les a bank ti tok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket maradékta -
lanul be tar ta ni. A Bank e te kin tet ben az Ügy nök te vé keny -
sé gét kö te les fo lya ma to san el len õriz ni.

3. A Bank kö te les az Ügy nök ré szé re az ügy nö ki te vé -
keny ség meg fe le lõ el lá tá sá hoz szük sé ges bel sõ sza bály za -
to kat biz to sí ta ni, az Ügy nök csak ezen sza bály za tok bir to -
ká ban jo go sult a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé get meg kez de ni és foly tat ni.

4. A Bank két na pon be lül kö te les a Fel ügye let nek be je -
len te ni, ha a meg ál la po dás meg szû nik.

Ha tá ro zatom a már meg je lölt jog sza bály he lye ken ala pul.
Te kin tettel arra, hogy a ké re lem nek a Hpt. 14. § (1) be kez dés
h) pont ja, va la mint 19. §-a alap ján helyt ad tam, az ál lam -
igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1957. évi
IV. tör vény 43. § (2) be kez dé se ér tel mé ben az in do ko lást és
a jog or vos la ti le he tõ ség rõl szó ló tá jé koz ta tást mel lõz tem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Dr. Schif fer Pé ter s. k.,
fõ igaz ga tó-he lyet tes

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1035/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te - a továb -
biakban: Fel ügye let - fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak meg bí zá sá ból az AXON Lí zing és Pénz ügyi Rt.
(szék he lye: 5000 Szol nok, Ság vá ri krt. 4/a.) - a továb biak -
ban: Rt. - a Fel ügye let hez be nyúj tott ké rel me és az ah hoz
csatolt do ku men tu mok alap ján a kö vet ke zõ 

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

E n g e d é l y e z e m

az Rt. te vé keny sé gi kö ré nek mó do sí tá sát az zal, hogy a
Fel ügye let 2153/1998/F, I-210/2001., va la mint I-1850/2001. 
szá mú határo za ta i ban fog lal tak sze rint már en ge dé lye zett,

a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló
1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 3. § (1) b) pont já ban meg -
ha tá ro zott hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa pénz ügyi szol gál -
ta tá si te vé keny sé get, va la mint a Hpt. 3. § (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott, pénz ügyi lí zing pénz ügyi szol -
gál ta tá si te vé keny sé get üz let ági és ter mék kor lá to zá sok
nél kül, fo rint ban és va lu tá ban, de vi zá ban is vé gez ze.

A ké re lem nek a Hpt. 15. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján
ad tam helyt.

A ha tá ro zat in do ko lá sát és a jog or vos lat ról szó ló tá jé -
koz ta tást az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1957. évi IV. tör vény 43. § (2) bekezdése alapján
mellõztem.

Ha tá ro za to mat a Hpt. 15. §-a alap ján, a Hpt. 18. § (3) bekez -
dése, a 26. § (1) be kez dé se, a 140. §-a, a 186. §-a, va la mint
a 190. § (1) és (2) be kez dé se alap ján hoz tam meg.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

E-I-1039/2005. szá mú

h a  t á  r o  z a  t a

A Sik lós és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet (szék he lye:
7800 Sik lós, Fel sza ba du lás u. 46-48.) - a to váb bi ak ban:
Takar ék szö vet kezet - jogi kép vi se lõ je, a Ge or gi-Föld vári -
Radnay Ügy vé di Iro da Dr. Oláh Ist ván ügyvéd (szék -
helye: 1052 Bu da pest, Pes ti Bar na bás u. 4.) - út ján a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez - a to váb bi ak ban: 
Fel ügye let - be nyúj tott ké rel mé re in dult ál lam igaz ga tá si
el já rás so rán, a Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján, an nak meg bí zá sá ból az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

ho zom:

A Ta ka rék szö vet ke zet és a SIKTAK Kor lá tolt Fele lõs -
ségû Tár sa ság (szék he lye: 7625 Pécs, Ara di Vér ta núk u. 52.)
- a to váb bi ak ban: Kft - be ol va dás út ján tör té nõ egye sü lés
en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rást 

f e l f ü g g e s z t e m.

A ha tá ro zat el len köz igaz ga tá si úton fel leb be zés nek he lye
nincs, an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta sem kér he tõ.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 11.

Dr. Kuz der Ju dit s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó
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A Pénz ügy mi nisz té ri um

k ö z  l e  m é  n y e
a Vám- és Pénz ügy õr ség szer vei ál tal ki adott, a jö ve dé ki en ge dé lly el rendelkezõ  alanyok listájáról (2006. február 9-i ál la pot)

A Vám- és Pénz ügy õr ség re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont jai ál tal a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi
CXXVII. tör vény sze rint ki adott jö ve dé ki engedéllyel rendelkezõk listája.

En ge dély ka te gó ria Vo nat ko zó ter mék kör

1 Ás vány olaj termék

2 Al ko hol ter mék

3 Sör

4 Pezs gõ

5 Köz tes al ko hol ter mék

6 Do hány

7 Bor

Jö ve dé ki en ge dé lly el rendelkezõk lis tá ja

Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

1 63445729 HU712185 GÖBÖLÖS FERENC 5008 SZOLNOK- SZANDASZÕLÕS, PÁZMÁNY P. ÚT 14. RJK Nyír egy há za 7 

2 53380258 HU611257 VASSLÁSZLÓ 9600 SÁRVÁR, ESZE TAMÁS ÚT 4 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

3 11081124 HU503638 KEREK-PEREC KFT. 6722 SZEGED, MÉREY UTCA 6/B. RJK Kecs ke mét 7 

4 12512852 HU400930 OSTOROS-NOVAJ BOR ZRT. 3326 OSTOROS, NAGYVÖLGY ÚT 2 RJK Eger 7 

5 11522834 HU804095 100 ÍZ CENTER KFT. 8192 HAJMÁSKÉR, ISKOLA UTCA RJK Szé kes fe hér vár 2,3,5,6,7 

6 11881852 HU105007 1000-JÓ-S KFT. 1096 BUDAPEST, HALLER UTCA 40 RJK Bu da pest 7 

7 13322348 HU111328 2 X 2 ITALKERESKEDELMI KFT. 1222 BUDAPEST, KAS UTCA 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

8 13228732 HU212321 A & T BAU KFT. 7626 PÉCS, BOCSKAI UTCA 3 8 3 RJK Pécs 7 

9 13072012 HU202562 A HORDÓ KFT. 7630 PÉCS, ALKOTÁS UTCA 3 RJK Pécs 7 

10 10302413 HU402190 A-Z TOPKER KFT. 3390 FÜZESABONY, KOSSUTH ÚT 66 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

11 13196956 HU612553 ABBAZIA 1928 KFT. 9024 GYÕR, BAROSS G.ÚT 56 RJK Gyõr 7 7 

12 10420117 HU105004 ADRIENN TRADE COOP KFT 1188 BUDAPEST,ADY ENDRE UTCA 85/B RJK Bu da pest 2,3,5,6 

13 10377772 HU100035 AGIP HUNGARIA RT. 2040 BUDAÖRS, AGIP UTCA 4 RJK Bu da pest 1 1 1 

14 11175724 HU402199 AGRIA DRINK KFT 3300 EGER, KERTÉSZ UTCA 183 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

15 10330085 HU500150 AKKER-PLUS KFT. 6221 AKASZTÓ, FÕ UTCA 189. RJK Kecs ke mét 7 

16 61032967 HU804173 AKNAI DALMA 2543 SÜTTÕ, ÁRPÁD ÚT 6 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

17 11373070 HU500152 AKOVIN KFT. 6221 AKASZTÓ, SZÕLÕ UTCA 5. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

18 10517394 HU712215 AKVIZITOR KFT. 5000 SZOLNOK, VÁSÁRTÉR ÚT 22. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 3 

19 10254358 HU705439 ALASZKA KFT. 4024 DEBRECEN, SZENT ANNA UTCA 43. RJK Nyír egy há za 2,3,4,6,7 

20 10584215 HU804455 ALCOA-KÖFÉM KFT 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VERSECI UTCA 1-15 RJK Szé kes fe hér vár

21 11574910 HU503462 ALFÖLD PRO-COOP RT. 6000 KECSKEMÉT, KURUCZKÖRÚT 24. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

22 10761407 HU105013 ALTADIS HUNGÁRIA KFT 1089 BUDAPEST, KORÁNY SÁNDOR UTCA 3/B RJK Bu da pest 6 

23 10044245 HU611864 ALTER-MED KFT 9021 GYÕR, KISFALUDY UTCA 22 RJK Gyõr 7 7 7 

24 12693869 HU101408 ANHTONI KFT. 1213 BUDAPEST, ERDÉSZ KÖZ 6. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

25 12588686 HU105748 ANONYMUS HOLDING KFT 1052 BUDAPEST,VÁCI UTCA 12. RJK Bu da pest 7 



Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

26 11339427 HU103175 ANTAL ÉS TÁRSA KFT 2330 DUNAHARASZTI, IFJÚSÁG UTCA 4/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

27 13101091 HU402164 AQUA-VIN KFT. 3836 BAKTAKÉK, RÁKÓCZI UTCA 27. RJK Eger 7 

28 10324774 HU402267 AQVA 2007 KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, DÓZSA GYÖRGY ÚT 3. RJK Eger 7 7 

29 12163386 HU102391 ARAMON KFT. 2040 BUDAÖRS, RÓZSA UTCA 15 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

30 10247132 HU100102 ARZENÁL KFT. 1095 BUDAPEST SOROKSÁRI ÚT 158. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 

31 13278074 HU112748 AUSTRAL EXPRESS KFT 1116 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 235 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

32 11540328 HU202629 B & V SHOP KFT. 7631 PÉCS, MEGYERI UTCA 123. RJK Pécs 7 

33 28396042 HU104613 B-93 BT. 2081 PILISCSABA, CSÉRI ÚT 41. RJK Bu da pest 7 

34 13499431 HU112609 B.B.K. - DRINKS KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, DEPO062/28 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

35 10550180 HU400146 B.S.RT 3574 BÕCS, RÁKÓCZI ÚT 81 RJK Eger 3 

36 10617401 HU100080 BACARDI-MARTINI KFT 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 5 RJK Bu da pest 2,4,5,7 

37 11475660 HU100452 BADACSONYI PINCEGAZDASÁG RT. 1022 BUDAPEST, ESZTER UTCA 6 RJK Bu da pest 7 

38 12002676 HU102406 BADACSONYVIN KFT. 1222 BUDAPEST, KERTÉSZ UTCA 32 RJK Bu da pest 4,7 4,7 

39 12249776 HU104939 BAGLAMA KFT 1056 BUDAPEST,BELGRÁD RAKPART 16 RJK Bu da pest 7 7 7 

40 11959252 HU102500 BAKATOR BORKERESKEDÉS KFT. 2131 GÖD- ALSÓGÖD, TÓTH ÁRPÁD UTCA 13 RJK Bu da pest 7 7 

41 12106282 HU102503 BALLANTINE’S HUNGARY KFT. 1125 BUDAPEST, SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 22/A RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

42 10021976 HU202379 BARCS ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 7570 BARCS, SEMMELWEIS UTCA 1 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

43 10698394 HU200097 BAT PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT. 7622 PÉCS, DOHÁNY UTCA 2-8. RJK Pécs 6 6 6 

44 11837303 HU204477 BATA KFT. 7900 SZIGETVÁR, BIKA A. UTCA 2 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

45 12854428 HU500243 BATI-BOR KFT. 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI UTCA 10-12 RJK Kecs ke mét 7 

46 11989431 HU102509 BBK-RAKTÁT KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, DEPÓ RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

47 12255757 HU102553 BELGACO KFT. 1011 BUDAPEST, HALÁSZ UTCA 1 RJK Bu da pest 3 3 3 

48 62107721 HU711548 BELUS SÁNDOR ISTVÁN 4405 NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA, REZEDA UTCA 38/A RJK Nyír egy há za 7 

49 10748884 HU105011 BELVEDERE-HUNGÁRIA KFT 1088 BUDAPEST, MÚZEUM KÖRÚT 10 1 7 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

50 12587623 HU203090 BENCZE CÉG KFT. 7700 MOHÁCS, KOSSUTH L. UTCA 111. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

51 11403744 HU600048 BENEFIT-3000 KFT. 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, MAGYAR UTCA 17 RJK Gyõr 1 1 1 

52 11578158 HU500327 BESZEDICS KFT. 6326 HARTA, KOSSUTH L.UTCA 94. RJK Kecs ke mét 7 

53 10562820 HU503666 BIER NON-STOP KFT. 5520 SZEGHALOM, NÁDASDY UTCA 2/1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

54 10368286 HU101473 BIHARI KFT 1046 BUDAPEST IV.KER., 
MUNKÁCSI MIHÁLY UTCA 55

RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

55 20140593 HU102556 BIO-EXPRESS 98’ BT. 1122 BUDAPEST, XII. KER., CSABA UTCA 7/B FSZT. 1 RJK Bu da pest 7 7 7 

56 10607567 HU105025 BKE MEDIFAKTURA KFT 1132 BUDAPEST, XIII. KER., VISEGRÁDI UTCA 62 4 RJK Bu da pest 7 7 7 

57 11589684 HU402359 BLAUBURGER KFT. 3700 KAZINCBARCIKA, BABITS MIHÁLY ÚT 13 1 1 RJK Eger 7 

58 12884353 HU201038 BOCK PINCE KFT. 7773 VILLÁNY, PETÕFI SÁNDOR UTCA 34. RJK Pécs 7 7 7 7 

59 12848650 HU105020 BODNÁR LÁSZLÓ KFT 1194 BUDAPEST, XIX. KER., MÉTA UTCA 31 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

60 11991250 HU700008 BOGDÁNY PETROL KFT 4511 NYÍRBOGDÁNY, GYÁRTELEP UTCA RJK Nyír egy há za 1 1 

61 11374947 HU500299 BOGNÁR-VIN KFT. 6221 AKASZTÓ, RÓZSA UTCA 1/A RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

62 10401488 HU102561 BOLS HUNGARY KFT. 1123 BUDAPEST, XII. KER., ALKOTÁS UTCA 50 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

63 13367789 HU812261 BONVINO HUNGÁRIA KFT. 2890 TATA, ÉPÍTÕK ÚTJA 5/B RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

64 12508701 HU503624 BOR 2000 KFT. 6800 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, LÁNC UTCA 4. RJK Kecs ke mét 7 

65 12481163 HU402153 BOR-COMP KFT. 3535 MISKOLC, NEGYEDIK UTCA 6-8. RJK Eger 7 

66 13441672 HU612567 BOR-KÕ ‘05 KFT 9342 MIHÁLYI, KORONA UTCA 42 RJK Gyõr 7 7 

67 20556929 HU102578 BOR-SZER-TÁR BT. 2151 FÓT, MÁRIA UTCA 3 RJK Bu da pest 7 7 7 

68 11029238 HU500320 BOR-ÁSZOK KFT. 6222 CSENGÕD, KISCSENGÕD186. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

69 11432056 HU503668 BORA KFT. 5600 BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 78 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

70 12189359 HU105015 BORBAN AZ IGAZSÁG KFT 1074 BUDAPEST, VII. KER., DOHÁNY UTCA 74 3 1 RJK Bu da pest 7 7 7 

71 11971544 HU102576 BORCENTRUM KFT. 1222 BUDAPEST, XXII. KER., VÁGÓHÍD UTCA 1 RJK Bu da pest 7 7 7 

72 12911103 HU809401 BORFORRÁS KFT. 8200 VESZPRÉM, PETÕFI SÁNDOR UTCA 1. RJK Szé kes fe hér vár 7 

73 11484802 HU201276 BORHÁZ HUNGARY KFT. 7400 KAPOSVÁR, DARUUTCA 3 RJK Pécs 7 7 7 

74 11286604 HU202489 BORKOMBINÁT NAGYKER KFT. 7100 SZEKSZÁRD, SÁGVÁRI ENDRE UTCA 9. RJK Pécs 2,3,4,5,7 
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75 13475233 HU112587 BORTÁRSASÁG BOLTOK KFT. 1015 BUDAPEST, I. KER., BATTHYÁNY ÚT 59 RJK Bu da pest 7 

76 11526278 HU804301 BORVITÉZ KFT 8449 MAGYARPOLÁNY, ADY E. UTCA 12 RJK Szé kes fe hér vár 7 

77 12508031 HU202551 BOZSÓ KFT. 7636 PÉCS, ILLYÉS GY. UTCA 60. 1. 4. RJK Pécs 7 

78 11759502 HU101301 BP MAGYARORSZÁG KFT 2040 BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADARUTCA 11 3 RJK Bu da pest 1 1 1 

79 11120281 HU601284 BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RT 9400 SOPRON, VÁNDOR S. ÚT 1 RJK Gyõr 2,3,5 2,3 2,3 2,3 

80 11345240 HU104002 BRENNTAG HUNGÁRIA KFT. 1225 BUDAPEST, XXII. KER., BÁNYALÉG UTCA 45 RJK Bu da pest 1 

81 11295073 HU201235 BRILL-MARKET KFT. 7172 HARC, SIÓFOKI UTCA 21. RJK Pécs 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

82 12147904 HU101739 BRITISH AMERICAN TOBACCO MO. KFT. 2040 BUDAÖRS, PUSKÁS TIBOR UTCA 5. RJK Bu da pest 2,3,4,6 

83 10490426 HU802931 BT. CENTER KFT. 2800 TATABÁNYA, KÓTA JÁNOS ÚT 1 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

84 13300472 HU405174 BUBOR-ÉK 2004 KFT. 3700 KAZINCBARCIKA, MÓRICZ ZSIGMOND TÉR10 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

85 12245875 HU100391 BUDAFOKVIN KFT. 1222 BUDAPEST, XXII. KER., SÖRHÁZ UTCA 17 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

86 12052884 HU101375 BUDAPEST BORTÁRSASÁG KFT. 1015 BUDAPEST, I. KER., BATTHYÁNY UTCA 59 RJK Bu da pest 2,4,7 2,4,7 2,4,7 

87 10965120 HU711925 BUDAPEST PRO-COOP KFT. 5000 SZOLNOK, TÉGLAGYÁRI ÚT 13 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

88 12580169 HU105049 BUDAPESTI ROYAL BORHÁZ KFT 1182 BUDAPEST, XVIII. KER., FIUME UTCA 15 RJK Bu da pest 7 

89 10981351 HU101214 BUILDING TRADE 1868 KFT. 2081 PILISCSABA, FERENC FORRÁS ÚT 32 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

90 13425946 HU512510 BÉKÉSI PÁLINKA RT. 5630 BÉKÉS, GÕZMALOM SOR 12 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

91 28574510 HU102658 C. WINE BT. 1119 BUDAPEST, XI. KER., KEVEHÁZA UTCA 1-3 I. RJK Bu da pest 7 7 7 7 

92 12008359 HU100411 CAMPONA KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, TT IPARTERÜLET RJK Bu da pest 2,5 2,5 2,5 

93 13136859 HU100707 CARLSBERG HUNGARY KFT. 1053 BUDAPEST,KÁROLYI MIHÁLY UTCA 12. RJK Bu da pest 3 3 3 3 

94 10433102 HU606092 CASTRUM FERREUM KFT. 9800 VASVÁR, ALKOTMÁNY ÚT 109. RJK Gyõr 1 

95 11020813 HU501189 CAVERN ITALGYÁRTÓ ZRT. 6070 IZSÁK, AGÁRDY KÖZ RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

96 11482824 HU212641 CBA 6 KARÁT ‘97 KFT. 7400 KAPOSVÁR, JUTAI ÚT 50 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

97 12574092 HU503625 CBA ALFÖLD KFT. 6728 SZEGED, KERESKEDÕ KÖZ4. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

98 13225265 HU112605 CBA D&T INVEST KFT. 1193 BUDAPEST, XIX. KER., ÜLLÕI ÚT 266. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

99 12312298 HU100281 CBA HELLAS KFT 1106 BUDAPEST, VADSZÕLÕ UTCA 12 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

100 10986772 HU102645 CBA KFT 1119 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 36-40 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

101 12625480 HU102647 CBA-PILISCSOPORT 2013 POMÁZ, CÉHMESTER UTCA 2. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

102 13366678 HU112395 CD CARGO KFT 1043 BUDAPEST IV.KER., DUGONICS UTCA 11 1 11 RJK Bu da pest 7 7 

103 13014357 HU112686 CDO MARKETING KFT. 2040 BUDAÖRS, IFJÚSÁG ÚTJA 21 RJK Bu da pest 7 

104 10630244 HU601195 CEZAR WINERY KFT. 8800 NAGYKANIZSA, KAZANLAK KÖRTÉ 14/D. RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 2,3,4,6,7 2,3,4,6,7 

105 12494749 HU101256 CHATEAU KURDI KFT. 2317 SZIGETCSÉP, SZÕLÕTELEP RJK Bu da pest 7 7 7 

106 13209979 HU112797 CIB KÉSZLETEZÉSI KFT. 2724 ÚJLENGYEL, PETÕFI S. UTCA 40 RJK Bu da pest 6 

107 10572427 HU711934 CIGAR-CENTRUM KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, RÁKÓCZI ÚT 98 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

108 12751466 HU711825 CIGAR-PLUSZ KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, RÁKÓCZI ÚT 98 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

109 21643257 HU503626 CITA BT. 6762 SÁNDORFALVA, NYÍRFA UTCA 15. RJK Kecs ke mét 7 

110 12282036 HU112719 CO-OP HUNGARY RT 1054 BUDAPEST, V. KER., SZABADSÁG TÉR14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

111 11823513 HU704974 CO-OP STAR RT. 5100 JÁSZBERÉNY, ADY E. ÚT 22. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

112 10886861 HU105991 COCA COLA BEVERAGES KFT. 2330 DUNAHARASZTI, NÉMEDI ÚT 104 RJK Bu da pest 3,4,5,7 

113 10744684 HU400599 CONTINENTAL DOHÁNYIPARI ZRT. 3980 SÁTORALJAÚJHELY, DOHÁNY UTCA 1-3 RJK Eger 6 6 6 6 

114 10464265 HU712179 COOP SZOLNOK RT. 5000 SZOLNOK, SZIGLIGETI ÚT 2 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

115 10401983 HU105045 CORD KFT 1056 BUDAPESTBELGRÁD RAKPART 13 RJK Bu da pest 7 7 7 

116 11958550 HU102653 CORK KFT. 1117 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 30 RJK Bu da pest 7 

117 11779098 HU110638 CORP-METZ KFT 1137 BUDAPEST, SZENT ISTVÁN KÖRÚT 18 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

118 11857583 HU105759 CORVINUM RT. 1223 BUDAPEST, DÉZSMAHÁZ UTCA 19/A. RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

119 11281300 HU202412 CPH KFT. 7100 SZEKSZÁRD, BOR UTCA 2 RJK Pécs 7 7 7 7 

120 11267487 HU105100 CSEMEGE-MATCH RT 1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 12-14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

121 11429982 HU500397 CSENGÕDI BOROK KFT. 6222 CSENGÕD, KOSSUTH L. UTCA 11 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

122 12497560 HU102650 CSERKOV KFT. 2300 RÁCKEVE, KAZINCY UTCA 2 RJK Bu da pest 7 

123 11938064 HU203038 CSERNECZKY ÉS TÁRSAI KFT. 7624 PÉCS, ZICHY GY. UTCA 27 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 
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124 53372426 HU611902 CSERÉP JÓZSEF 9800 VASVÁR, JÓZSEF ATTILA UTCA 33 RJK Gyõr 7 

125 11855385 HU804352 CSOPAK-VIN-2000 KFT. 8229 CSOPAK, FÜREDI UTCA 3. RJK Szé kes fe hér vár 7 

126 11366201 HU200590 CSÁNYI PINCÉSZET RT. 7773 VILLÁNY, ADY FASOR 2. RJK Pécs 7 7 7 7 

127 11797252 HU402324 CSÉPE ÉS TÁRSAI KFT 3068 MÁTRASZÕLÕS, FELSZABADULÁSUTCA 154 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

128 10228290 HU105085 CÉLKER KFT 1105 BUDAPEST, X. KER., MALÁTA UTCA 31 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

129 12950287 HU503428 CÉTÉNYI KFT. 6200 KISKÕRÖS, KORVIN UTCA 2. RJK Kecs ke mét 7 

130 10544329 HU102671 D ÉS S FOOD KFT. 1016 BUDAPEST, I. KER., TIGRIS UTCA 5 RJK Bu da pest 7 7 7 

131 11180780 HU804370 D ÉS Z KFT 2800 TATABÁNYA, SEMMELWEIS ÚT 3 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

132 13226981 HU601199 DALMACIJAVINO MAGYARORSZÁG KFT 8800 NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 9 IV 12 RJK Gyõr 2,7 

133 13626099 HU112813 DANCZEK KFT. (BEJEGYZÉS ALATT) 1107 BUDAPEST, X. KER., SZÁVA UTCA 5-7. RJK Bu da pest 6 6 6 6 

134 26437222 HU201159 DANUBIANA BT. 7150 BONYHÁD, SZÉCHENYI TÉR14. RJK Pécs 4,7 7 4,7 7 

135 13051312 HU106600 DC KFT. 1126 BUDAPEST, XII. KER., GALÁNTAI ÚT 10 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

136 11457695 HU803260 DENSO KFT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 14 RJK Szé kes fe hér vár 1 

137 10781577 HU400307 DERESZLA KFT. 3916 BODROGKERESZTÚR, FELSÕ UTCA 2. RJK Eger 7 

138 12668513 HU500502 DINESVIN KFT. 6230 SOLTVADKERT, KOLTÓI ANNA UTCA 133. RJK Kecs ke mét 7 

139 50553819 HU102676 DIÓSI RÓBERT 2151 FÓT, SZÉCHENYI UTCA 25 RJK Bu da pest 7 

140 11487245 HU202626 DIÓSZEGI ÉS TÁRSA KFT. 7400 KAPOSVÁR, KISFALUDYUTCA 61 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

141 20080994 HU200184 DOLIUM BT. 7773 VILLÁNY, DR. DOMBAY J. UTCA 3 RJK Pécs 7 

142 12642416 HU202495 DOMBÓ-COOP RT. 7200 DOMBÓVÁR, HUNYADI TÉR7. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

143 12753413 HU112772 DOROTTYA 3. KFT. 1051 BUDAPEST, V. KER., DOROTTYA UTCA 3. RJK Bu da pest 7 7 

144 13388128 HU512354 DP-FOOD KFT. 6230 SOLTVADKERT, KISKÕRÖSI UTCA 1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

145 10795233 HU101252 DREHER SÖRGYÁRAK RT. 1106 BUDAPEST, JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. RJK Bu da pest 2,3,4,5 3 3 

146 12850091 HU500498 DRINK HUNGÁRIA KFT. 6221 AKASZTÓ, RÓZSA UTCA 9. RJK Kecs ke mét 2,7 2,7 2,7 2,7 

147 12647507 HU402149 DRINK MASTER KFT 3000 HATVAN, ERZSÉBETTÉR1 RJK Eger 7 

148 10512265 HU710868 DRINKER KFT 4600 KISVÁRDA, TEMESVÁRI UTCA 4 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

149 12045981 HU103186 DRINKTECH KFT. 1112 BUDAPEST, XI. KER., KÕÉRBERKI ÚT 36 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

150 11105422 HU804530 DUNA DRINK KFT. 2400 DUNAÚJVÁROS, NYÁRFAUTCA 24 RJK Szé kes fe hér vár 7 

151 10948314 HU102677 DUNA RAPSZÓDIA KFT. 1114 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 7 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

152 21722705 HU503632 DUNA-HUNGÁRIA KFT. 6721 SZEGED, TÍMÁR UTCA 10/B. FSZ. 1. RJK Kecs ke mét 7 

153 11003409 HU202558 DUNAI KFT. 7351 MÁZA, BONYHÁDI UTCA 55. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

154 10741595 HU100061 DUNAMENTI RT. 2440 SZÁZHALOMBATTA, ERÕMÛ UTCA 2 RJK Bu da pest 1 1 

155 10228850 HU100017 DUNASTYR RT. 1023 BUDAPEST, ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA 26/28 RJK Bu da pest 1 

156 11844488 HU100473 DUNATÁR KFT. 1211 BUDAPEST, XXI. KER., BUDAFOKI ÚT RJK Bu da pest 1 1 

157 13363857 HU112192 DUPLEX DRINK KFT 1142 BUDAPEST, XIV. KER., TATAI ÚT 5-7 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

158 12670442 HU500503 DÉL-BALATONI SZÕLÕSKERT KFT. 6200 KISKÕRÖS, DÓZSA GY.UTCA 86. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

159 62085432 HU503416 DÉL-SIKER EGYÉNI CÉG 6523 CSÁTALJA, KOSSUTH L. UTCA 65. RJK Kecs ke mét 7 

160 11325400 HU804482 DÖRGICSE BOR KFT. 8244 DÖRGICSE, FÕ UTCA 42 RJK Szé kes fe hér vár 7 

161 11175803 HU402162 EGEDHEGYI SZOLGÁLTATÓ KFT 3300 EGER, CSOMÓS TANYA TANYA RJK Eger 7 

162 11163015 HU400100 EGERVIN RT. 3300 EGER, VERÕSZALA ÚT 1-3. RJK Eger 7 7 7 7 

163 54313017 HU804566 EGLY MÁRK TAMÁS 8330 SÜMEG, IFJÚSÁG ÚT 25 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

164 20753762 HU102869 EGRI BORFUTÁR BT. 2336 DUNAVARSÁNY, NAGYVARSÁNYI UTCA 32 RJK Bu da pest 7 7 7 

165 11828635 HU712226 EGYETÉRTÉS COOP RT. 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI UTCA 14 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

166 11192877 HU804594 ELEKTROVILL 2534 TÁT, TÁTIKA TÉR1 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

167 11036760 HU501110 ELIT-KER. KFT. 6200 KISKÕRÖS, BATTHYÁNY UTCA 56/A. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

168 13391553 HU412504 ELIZABETH-VINE KFT. 3530 MISKOLC, KIRÁLY UTCA 8 1. 3. RJK Eger 7 7 7 

169 11321475 HU801320 ELSÕ MAGYAR BORHÁZ KFT. 8258 BADACSONYTOMAJ, FÕ ÚT 41 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 7 

170 11918475 HU104975 ELSÕ PESTI BORHÁZ RT 1051 BUDAPEST, V. KER., BAJCSY ZS. UTCA 18 RJK Bu da pest 7 7 7 

171 11163266 HU102695 ENERGIAHÍD KFT. 1027 BUDAPEST, II. KER., VITÉZ UTCA 5-7. IV. 3. RJK Bu da pest 1 1 

172 12095539 HU100054 ENVIROCHEM KFT. 1225 BUDAPEST, NAGYTÉTÉNYI ÚT 221-225 RJK Bu da pest 1 1 
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173 12967386 HU503634 EPER-BOR KFT. 6722 SZEGED, HONVÉD TÉR5/B. RJK Kecs ke mét 7 7 

174 11376231 HU502217 ERFOLG TRADE KFT. 6230 SOLTVADKERT, ZALKA MÁTÉ UTCA 51. RJK Kecs ke mét 1,2,3,4,5,6,7 1 

175 12819867 HU402187 ERVIN BORKER KFT 3351 VERPELÉT, DÓZSA UTCA 3/1 RJK Eger 7 

176 11603669 HU107990 ESSENCIA HÁZ KFT. 1056 BUDAPEST, V. KER., SZARKA UTCA 4 RJK Bu da pest 2,3,4,7 2,3,4,7 2,3,4,7 2,3,4,7 

177 11035109 HU501212 ESZES KFT. 6200 KISKÕRÖS, KOSSUTH L. UTCA 5. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

178 10796430 HU105081 EURASIA SPED KFT. 1051 BUDAPEST, BAJCSY ZSILINSZKYUTCA 12. RJK Bu da pest 7 

179 12585834 HU500528 EURO-DRINK HUNGARY KFT. 6221 AKASZTÓ, FÕ UTCA 190. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

180 12793165 HU106507 EURO-PENTA KFT. 2030 ÉRD, SZOVÁTAI UTCA 90. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

181 10658082 HU100390 EURODRINKS KFT 1037 BUDAPEST, III. KER., KUNIGUNDA UTCA 70/A RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

182 10791985 HU105083 EUROHAND KFT. 1133 BUDAPEST, XIII. KER., KÁRPÁT UTCA 1/B RJK Bu da pest 7 7 7 

183 10807217 HU112318 EUROMARKET KFT 2040 BUDAÖRS, KAMARAERDEI ÚT 9/B RJK Bu da pest 7 7 

184 12511277 HU104973 EUROVIN KFT 1162 BUDAPEST, XVI. KER., ISTRÁNG UTCA 92 RJK Bu da pest 7 7 7 

185 21289103 HU402165 EVINOR BT 3950 SÁROSPATAK, BERCSÉNYIÚT 27 RJK Eger 7 7 

186 10802384 HU101265 EXPORTVIN KFT. 1221 BUDAPEST, XXII. KER., KOSSUTH LAJOS ÚT 84 RJK Bu da pest 2,5,7 2,5,7 5,7 

187 26952392 HU112170 EXXON MOBIL PETROLEUM &
CHEMICAL

2030 ANTWERPEN, POLDERDIJKWEG Z/N. UTCA 3 RJK Bu da pest 1 1 1 

188 10775754 HU100022 EXXONMOBIL HUNGÁRIA KFT. 1134 BUDAPEST, XIII. KER., VÁCIÚT 19 RJK Bu da pest 1 1 1 

189 10560529 HU604687 FAMILY-FRISS KFT 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, 
TIMFÖLDGYÁRI UTCA 4/A 

RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

190 10901689 HU101520 FARNETANI HUNGARIA KFT. 1044 BUDAPEST, IV. KER., IPARI PARK UTCA 3. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

191 28260860 HU102701 FAUST BT. 1014 BUDAPEST, I. KER., HESS ANDRÁS TÉR1-3 RJK Bu da pest 7 

192 10489804 HU611827 FE-ZO KFT. 9970 SZENTGOTTHÁRD, HUNYADI UTCA 28 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

193 53516138 HU611904 FEHÉR FERENC 9641 RÁBAPATY, RÁKÓCZI ÚT 77 RJK Gyõr 7 

194 23608300 HU800082 FEKETE BÁRÁNY KKT. 2840 OROSZLÁNY, MÉSZÁROS KÖZ4 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

195 11279512 HU700371 FER-BOR KFT. 5000 SZOLNOK, KERTÉSZ ÚT 81 RJK Nyír egy há za 7 

196 10272859 HU104428 FINN KERESKEDELMI KFT. 1142 BUDAPEST, TENGERSZEM UTCA 94-104. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

197 46995111 HU606088 FISCHER JÓZSEF 9024 GYÕR, LAJTA UTCA 30 RJK Gyõr 7 

198 12509245 HU202655 FOCUS TRADE KFT 7400 KAPOSVÁR, VIRÁGUTCA 32 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

199 11408529 HU611769 FODOR ANDRÁSNÉ KFT 9400 SOPRON, BÁNFALVI ÚT 14 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

200 11387602 HU405877 FOR YOU 2 KFT 3950 SÁROSPATAK, EÖTVÖS ÚT 15 RJK Eger 7 7 7 

201 13073477 HU402298 FOREST-2000 KFT. 3200 GYÖNGYÖS, KENYÉRGYÁRÚT 5 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

202 12486254 HU112773 FOUR STAR KFT.  ARADI VÉRTANUK ÚTJA 119 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

203 13137128 HU112175 FREUENHOLCZ KFT. 1123 BUDAPEST, XII. KER., GYÕRI ÚT 2/B RJK Bu da pest 7 

204 11429748 HU500672 FRITTMANN TESTVÉREK KFT. 6230 SOLTVADKERT, EÖTVÖS UTCA 5. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

205 28358550 HU102708 FSZV BT. 1033 BUDAPEST, III. KER., KUNIGUNDA UTCA 66-68 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

206 11082280 HU105072 FUMEXI INTERN.KFT. 1093 BUDAPESTKÖZRAKTÁR UTCA 22/B. RJK Bu da pest 6 6 

207 10404900 HU712240 FÉDA KFT. 4026 DEBRECEN, VÁR UTCA 6-10 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,4,5,6,7 

208 11006385 HU200073 FÉNY KFT. 7621 PÉCS, JANUS PANNONIUS UTCA 11 RJK Pécs 7 

209 49470466 HU612623 FÖLDESIZOLTÁN 9730 KÕSZEG, SZOMBATHELYIÚT 7/A RJK Gyõr 7 

210 49282803 HU402145 FÜLÖPNÉ FODOR NATÁLIA 3123 CERED, PETÕFI ÚT 66. RJK Eger 7 

211 26006783 HU712180 FÜREDI DISCONT BT. 5350 TISZAFÜRED, IGARI ÚT 18. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

212 20996844 HU402521 G+A BT. 3958 HERCEGKÚT, PETÕFI UTCA 139. RJK Eger 7 7 

213 11174541 HU401445 GACSÓ CSALÁD KFT. 3300 EGER, BERVAVÖLGY RJK Eger 7 7 

214 11157106 HU711987 GAJDOS-KER KFT. 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI UTCA 9-11 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

215 26040374 HU512371 GALBÁCS BT. 6600 SZENTES, BAJCSY-ZSILINSZKY EN UTCA 17. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

216 53537216 HU611912 GANGEL ZOLTÁN 9800 VASVÁR, BENDEFY LÁSZLÓ ÚT 14 RJK Gyõr 7 

217 12163678 HU100492 GARAMVÁRI SZÕLÕBIRTOK 
VINÁRIUM RT.

1222 BUDAPEST, XXII. KER., SÖRHÁZ UTCA 20 RJK Bu da pest 2,4,7 2,4,7 2,4,7 2,4,7 

218 45285835 HU402175 GARAN ÁRPÁD 3733 RUDABÁNYA, PETÕFIÚT 11 RJK Eger 7 

219 20028747 HU202606 GARLEO BT. 7634 PÉCS, FÜLEMÜLEUTCA 82. 1 RJK Pécs 7 
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220 10758807 HU103067 GARRONE MAGYARORSZÁG KFT. 1022 BUDAPEST, II. KER., FÜGEUTCA 1 RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

221 74589098 HU601667 GAÁL LÁSZLÓ 9641 RÁBAPATY, FELSÕPATYI UTCA 48 RJK Gyõr 7 

222 50391589 HU106488 GERECZE PÁL 2133 SZÕDLIGET, RÁKÓCZIUTCA 7 RJK Bu da pest 7 

223 11034311 HU501217 GILIÁN RT. 6523 CSÁTALJA, GILIÁN KASTÉLY RJK Kecs ke mét 7 7 7 

224 12346237 HU103071 GILLETTE GROUP HUNGARY KFT. 1037 BUDAPEST, III. KER., SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. RJK Bu da pest 2 2 2 

225 22462569 HU602469 GLOBÉRT BT. 9400 SOPRON, LAKTANYA UTCA 17. RJK Gyõr 7 

226 12237373 HU105065 GOLD DELIKÁT KFT 1148 BUDAPEST, XIV. KER., RÓNA UTCA 1-3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

227 10607488 HU103074 GOLD KING’S KFT. 2120 DUNAKESZI, VARSÓI UTCA 19 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

228 10956988 HU103108 GOLDVINTER KFT. 1036 BUDAPEST, III. KER., KOLOSY TÉR5-6 RJK Bu da pest 7 7 7 

229 11378329 HU500615 GRAPE-VINE KFT. 6120 KISKUNMAJSA, FÉLEGYHÁZI ÚT 46. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

230 23257162 HU400363 GRÓF KÁROLYI 
MAGÁNBORPINCÉSZET BT.

3200 GYÖNGYÖS, KARÁCSONDI ÚT 11 RJK Eger 7 7 

231 11905167 HU104976 GSB KFT 1051 BUDAPEST, V. KER., BAJCSY ZS. ÚT 18 RJK Bu da pest 7 7 7 

232 74844744 HU611767 GYANASÁNDOR 8800 NAGYKANIZSA, MAORT ÚT 12 RJK Gyõr 7 7 7 

233 10008676 HU605054 GYSEV RT. 9400 SOPRON, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 19 RJK Gyõr 1 

234 64460749 HU712781 GYÁNYINÉ SZÉKELY VIOLA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH LAJOS UTCA 61/A RJK Nyír egy há za 7 

235 11130802 HU601176 GYÕRI LIKÕR RT. 9027 GYÕR, BUDAI ÚT 7 RJK Gyõr 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

236 11130819 HU601119 GYÕRI SZESZGYÁR RT 9027 GYÕR, BUDAI UTCA 7 RJK Gyõr 2 2 

237 71993179 HU503635 GÉCZI ZOLTÁN 6792 ZSOMBÓ, GÁRDONYI G. UTCA 32. RJK Kecs ke mét 7 

238 53214269 HU611914 GÕCZE FERENC 9700 SZOMBATHELY, JÁSZAI UTCA 10 RJK Gyõr 7 

239 10897342 HU101369 H-ELLIN KFT. 1192 BUDAPEST, XIX. KER., ÁLMOS UTCA 76 RJK Bu da pest 7 

240 10223123 HU704261 HAJDÚSZÖVKER RT. 4030 DEBRECEN, DIÓSZEGI UTCA 22/C RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 3 

241 11421829 HU500623 HALASI BORÁSZATI KFT. 6400 KISKUNHALAS, BATTHYÁNY UTCA 54. RJK Kecs ke mét 7 

242 11099286 HU503442 HANSA-KONTAKT KFT. 6000 KECSKEMÉT, KAFFKA MARGIT UTCA 1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

243 46891330 HU611833 HEGYI TAMÁS 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, DAMJANICH UTCA 18 RJK Gyõr 7 

244 10788976 HU101549 HEINEMANN TESTVÉREK KFT. 1194 BUDAPEST, MÉSZÁROS LÕRINC UDVAR 130/B. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

245 11821717 HU100007 HERBA SM KFT. 2132 GÖD- FELSÕGÖD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 39/B. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

246 11056696 HU503685 HERGOTT RT. 5600 BÉKÉSCSABA, FELSÕNYOMÁS215. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

247 12839865 HU611873 HETYKÕ KFT. 9737 BÜK, PETÕFI SÁNDOR UTCA 58 RJK Gyõr 7 

248 10229741 HU112644 HEVIT KFT. 1105 BUDAPEST, X. KER., IHÁSZ UTCA 10 RJK Bu da pest 7 

249 10642348 HU105078 HHT KFT. 1047 BUDAPEST IV.KER., ATTILA UTCA 29 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

250 10842397 HU103139 HILLTOP-BOR KFT. 1013 BUDAPEST, I. KER., ATTILA UTCA 35 VI. 3 RJK Bu da pest 2,4,7 

251 15701453 HU100770 HM BBBH 1101 BUDAPEST, X. KER., SALGÓTARJÁNIÚT 18 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

252 10815135 HU103160 HM EI RT. 1026 BUDAPEST, II. KER., HIDÁSZ UTCA 2/B RJK Bu da pest 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 

253 12711381 HU110118 HONET SZERVIZ KFT. 1028 BUDAPEST, II. KER., MÁRIAREMETEI ÚT 228 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

254 23641392 HU804711 HOPP-SZI BT. 2899 NASZÁLY, RÁKÓCZI FERENC UTCA 30 RJK Szé kes fe hér vár 7 

255 61767315 HU711844 HUDÁK LÁSZLÓNÉ 4700 MÁTÉSZALKA, TÓTH ÁRPÁD UTCA 7 RJK Nyír egy há za 7 

256 11982960 HU202646 HUNGARO-GAL KFT. 7400 KAPOSVÁR, JÓKAI M. UTCA 5/A. RJK Pécs 2 

257 11889582 HU105068 HUNGARODRINKS KFT 1107 BUDAPEST, X. KER., BIHARI ÚT 8/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

258 11470689 HU100098 HUNGARONAFTA KFT 2016 LEÁNYFALU, KOMÁROMI ÚT 25 RJK Bu da pest 1 1 1 

259 10875933 HU110686 HUNGAROPHARMA RT. 1061 BUDAPEST, VI. KER., KIRÁLY UTCA 12. RJK Bu da pest 1,2 

260 10591905 HU100133 HUNGAROTABAK - TOBACCOLAND RT. 1097 BUDAPEST, IX. KER., GYÁLI ÚT 33 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,6,7 

261 13121587 HU503636 HUNOR-COOP RT. 6600 SZENTES, PETÕFI UTCA 5. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

262 10301340 HU800084 HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY RT. 8105 PÉTFÜRDÕ, GYÁRTELEP RJK Szé kes fe hér vár 1 

263 10934294 HU105077 HUNVINEXA KFT 1149 BUDAPEST, XIV. KER., PILLANGÓ PARK 4/A RJK Bu da pest 7 7 

264 12215610 HU101878 HYPERIMPEX KFT. 1066 BUDAPEST, VI. KER., Ó UTCA 6 3 3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

265 10731912 HU712203 HÉLIKER RT. 4030 DEBRECEN, RIGÓ UTCA 1 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

266 11514521 HU603469 HÉTFORRÁS RT. 9700 SZOMBATHELY, CSABA ÚT 11 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

267 11827919 HU503444 HÍD-COOP RT. 6300 KALOCSA, HÍDUTCA 10. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

268 10199204 HU112308 HÚSNAGYKER KÖZÖS VÁLLALAT 1095 BUDAPEST, IX. KER., SOROKSÁRI ÚT 58 RJK Bu da pest 7 
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269 12693209 HU603151 I.W.S. RT. 9700 SZOMBATHELY, KÓS KÁROLY UTCA 3 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

270 12389724 HU108090 ICC-CHEMOL KFT. 1134 BUDAPEST, XIII. KER., VÁCI ÚT 19. RJK Bu da pest 1 1 1 

271 12238288 HU101371 IFDT KERESKEDELMI KFT. 1222 BUDAPEST, XXII. KER., VÁGÓHÍD ÚT 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

272 10733952 HU700178 IMPERIAL TOBACCO 
MAGYARORSZÁG KFT.

4034 DEBRECEN, VÁGÓHÍD ÚT 2 RJK Nyír egy há za 6 6 

273 62051527 HU611896 IMRÉNÉ VARGA KRISZTINA 9762 TANAKAJD, FÕ UTCA 40 RJK Gyõr 7 

274 10710528 HU605309 INTEGRÁL M KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, ALSÓERDEI UTCA 11 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

275 10270778 HU512295 INTERCOOP KFT. 6720 SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 34 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

276 10708242 HU100043 INTERCOOPERATION RT. 1158 BUDAPEST, XV. KER., KÉSMÁRK UTCA 11-13. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

277 10303603 HU101382 INTERFRUCT KFT 1096 BUDAPEST, IX. KER., NAGYVÁSÁRTELEP RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

278 13440970 HU112568 INTERGAS HUNGÁRIA RT 1107 BUDAPEST, X. KER., FERTÕ ÚT 14. RJK Bu da pest 1 1 1 

279 12708949 HU112566 INTERNATIONAL FRUIT KFT 1097 BUDAPEST, IX. KER.,UTCA 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 

280 11805964 HU105050 INTERWEST 2000 KFT 1211 BUDAPEST, XXI. KER., GYEPSOR UTCA 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

281 12078314 HU100031 IPR RT. 1112 BUDAPEST, XI. KER., TÁSKA UTCA 9. RJK Bu da pest 1 1 1 

282 12125526 HU400103 IPRV RT. 3291 VÁMOSGYÖRK, KOSSUTH TANYA 1. RJK Eger 1 1 

283 11611518 HU611958 IT&H KFT 9025 GYÕR, BÉCSI UTCA 14 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

284 11986500 HU402205 ITALKERESKEDÕ-HÁZ RT. 3527 MISKOLC, BESENYÕI ÚT 14 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

285 13000196 HU105009 ITALVILÁG KFT. 1106 BUDAPEST, X. KER., JÁSZBERÉNYI ÚT 29 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

286 11136970 HU611802 ITEL KFT 9028 GYÕR, FEHÉRVÁRI UTCA 75 RJK Gyõr 7 

287 11886046 HU402182 JAKAB KFT. 3400 MEZÕKÖVESD, DOHÁNY ÚT 4 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

288 54709328 HU611891 JAKAB SÁNDORNÉ 8778 ÚJUDVAR, FÕ ÚT 17/A RJK Gyõr 7 

289 12745753 HU503637 JAN-KER 2001 KFT. 6800 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, HALÁSZ UTCA 20. RJK Kecs ke mét 7 

290 13285647 HU512474 JANGOLD KFT 6230 SOLTVADKERT, JÓKAI UTCA 19 RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

291 10268911 HU105425 JAPAN COOP KFT. 1025 BUDAPEST, II. KER., CIMBALOM UTCA 7. RJK Bu da pest 7 7 

292 12936773 HU102068 JAS BUDAPEST RT. 1141 BUDAPEST, XIV. KER., MOGYORÓDI ÚT 168. RJK Bu da pest 1 1 1 

293 11243722 HU701083 JEKLOTEHNA HUNGARIA KFT 4488 BESZTEREC, KOSSUTH LAJOS UTCA 43 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

294 51741097 HU711634 JUHÁSZ JÓZSEFNÉ 4532 NYÍRTURA, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 41 RJK Nyír egy há za 7 

295 28673217 HU103393 JÓ-PI BT. 1039 BUDAPEST, KIRÁLYOK UTCA 194 RJK Bu da pest 7 

296 10608764 HU503423 JÓZSA ÉS TÁRSAI KFT. 6050 LAJOSMIZSE, SZENT LAJOS UTCA 2. RJK Kecs ke mét 1 

297 11344926 HU601297 K & B MEDI-GALEN KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH ÚT 14. RJK Gyõr 7 7 

298 11497000 HU700074 KAISER 2000KFT. 4245 ÉRPATAK, BÉKE TELEP 3 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

299 10411652 HU503556 KALO-KER KFT. 6300 KALOCSA, MÉHÉSZ UTCA 2. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

300 11223009 HU200916 KAPOS ITAL KFT 7400 KAPOSVÁR, ÁLLOMÁS UTCA 24 RJK Pécs 7 

301 26054607 HU712182 KARCAGI BORHÁZ BT. 5300 KARCAG, DEÁK KÖRÚT 77. RJK Nyír egy há za 7 

302 20147019 HU603207 KARDINÁL’98 BT. 8800 NAGYKANIZSA, HUNYADIUTCA 33-35 RJK Gyõr 7 

303 11948128 HU700377 KARSAI KFT 4531 NYÍRPAZONY, PETÕFI UTCA 75 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

304 11234755 HU202585 KASZÁS-KER KFT. 8700 MARCALI, ADYUTCA 9 RJK Pécs 7 

305 11873075 HU611796 KATAVICS KFT. 9700 SZOMBATHELY, LOVAS UTCA 24 RJK Gyõr 7 

306 11024233 HU503431 KE- SZA KFT. 6000 KECSKEMÉT, ERKEL FERENCUTCA 6 RJK Kecs ke mét 2 2 

307 11970440 HU500989 KECSKEMÉTI LIKÖRIPARI RT. 6000 KECSKEMÉT, LIKÕRGYÁRI UTCA 1 RJK Kecs ke mét 2,5 

308 13428365 HU712572 KELET-ALFI KER KFT. 4400 NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT 99 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

309 10323223 HU100410 KELLER KFT. 1025 BUDAPEST, II. KER., BÚZAVIRÁG UTCA 3. RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

310 12939051 HU211790 KELTA TÛZ KFT. 8600 SIÓFOK, ERKEL FERENC UTCA 13/B. RJK Pécs 7 

311 10669855 HU501415 KENTAUR KFT. 6000 KECSKEMÉT, CSIPKE UTCA 13. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,5 

312 10445567 HU711324 KEREKES KFT. 4030 DEBRECEN, DIÓSZEGI UTCA 3-5 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

313 12761726 HU100006 KERIMP-2001 2351 ALSÓNÉMEDI, ÉSZAKI VÁLLALKOZÓI T RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 

314 13018485 HU202635 KEST-LUXUS KFT. 7815 HARKÁNY, ARANY J.UTCA 13. RJK Pécs 7 

315 11068738 HU402173 KEZ-KER KFT. 3534 MISKOLC, SZARKAHEGY UTCA 68 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

316 12704471 HU402291 KIRÁLYHEGY KER. KFT. 3918 SZEGI, ALKOTMÁNY ÚT 59 RJK Eger 7 

317 11129266 HU611777 KISALFÖLD FÜSZÉRT RT 9028 GYÕR, RÉGI VESZPRÉMI UTCA 14-16 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

5
. szám

P
É

N
Z

Ü
G

Y
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
0

4
3



Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

318 11421991 HU500808 KISKUN-VIN KFT. 6221 AKASZTÓ, CSENGÕDI UTCA 110/A. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

319 13023812 HU611862 KISMEGYER-DELIKÁT KFT. 9151 ABDA, HUNYADI UTCA 47 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

320 11448721 HU402346 KISPATAK - 2000. KER. KFT. 3950 SÁROSPATAK, TOLDI UTCA 8 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

321 11650520 HU711926 KISS B. KER. KFT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, SZABADSÁG TÉR25 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

322 50254613 HU103564 KISS ZSOLT 2120 DUNAKESZI, KOSZTOLÁNYI DEZSÕ UTCA 29/B. RJK Bu da pest 7 

323 11570576 HU501042 KISS ÉS TÁRSAI KFT 6224 TABDI, NAGY MIHÁLY UTCA 12 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

324 11156521 HU712213 KISS-OIL ÁRUHÁZ RT. 4030 DEBRECEN, DIÓSZEGI ÚT 3-5 RJK Nyír egy há za 1 1 

325 18053302 HU104559 KKKSZ 1037 BUDAPEST, III. KER., MONTEVIDEO UTCA 3. RJK Bu da pest 1 1 

326 21325470 HU112777 KOBRA 97. BT. 1095 BUDAPEST, IX. KER., SOROKSÁRI ÚT 58 RJK Bu da pest 7 

327 10695982 HU500703 KOCH-VIN KFT. 6500 BAJA, KASZÁS UTCA 16/A. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

328 25669590 HU711647 KOMÁROMI ITALHÁZ BT 4372 NYIRBÉLTEK, KOSSUTH LAJOS UTCA 91 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

329 10889314 HU102226 KONVOJ-MAX KFT. 1107 BUDAPEST, X. KER., FERTÕUTCA 1/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

330 53470775 HU611907 KOPÁCSI LÁSZLÓ 9700 SZOMBATHELY, ERNUSZT KELEMEN UTCA 44 RJK Gyõr 7 

331 44024259 HU500713 KOVÁCS SÁNDOR 6077 ORGOVÁNY, FELSÕJÁRÁS219. RJK Kecs ke mét 7 

332 13156895 HU503419 KOZÁK KFT. 6000 KECSKEMÉT, FÁKLYA UTCA 10. 1. 3. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

333 12494347 HU804628 KRAMÁR ÉS TÁRSA KFT. 2462 MARTONVÁSÁR, BÉKE ÚT 67 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

334 63030992 HU104586 KREILVILMOS 1125 BUDAPEST, GALGÓCZY UTCA 50/F RJK Bu da pest 7 7 7 

335 12788013 HU111141 KRETEK HUNGARY KFT. 1092 BUDAPEST, IX. KER., RÁDAY UTCA 9. I. 2. RJK Bu da pest 2,3,4,6,7 2,3,4,6,7 2,3,4,6,7 

336 13143233 HU501059 KUNSÁG SZESZ RT 6200 KISKÕRÖS, BÁNFFY UTCA 37 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

337 10621923 HU501193 KUNVIN KFT 6444 KÉLESHALOM, IV.KÖRZET22/A RJK Kecs ke mét 2,7 

338 12790313 HU512765 KUNVITIS KFT. 6440 JÁNOSHALMA, BORPINCE UTCA 2 RJK Kecs ke mét 7 

339 54705207 HU611894 KUSTÁN GÁBOR 8918 CSONKAHEGYHÁT, FÕ UTCA 2 RJK Gyõr 7 7 

340 10660258 HU501188 KUTE KFT. 6223 SOLTSZENTIMRE, DÓZSA GY. UTCA 79. RJK Kecs ke mét 7 7 

341 11428369 HU503421 KUTE-VIN RT. 6223 SOLTSZENTIMRE, DÓZSA GY. UTCA 77. RJK Kecs ke mét 7 

342 27665358 HU601124 KÉT KINCSES BT. 8900 ZALAEGERSZEG, KERT UTCA 17. RJK Gyõr 7 

343 73272744 HU112620 KÕNIG PINCE EGYÉNI CÉG 1222 BUDAPEST, XXII. KER., SÖRHÁZ UTCA 37. RJK Bu da pest 7 7 7 

344 27244753 HU801343 LA-MAS BT 8514 MEZÕLAK, BARTÓK UTCA 18 RJK Szé kes fe hér vár 7 

345 10854673 HU102661 LAMICOOP KFT. 2083 SOLYMÁR, BOCSKAI UTCA 2. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 7 

346 12372041 HU105406 LAPKER RT. 1097 BUDAPEST, IX. KER., TÁBLÁS UTCA 32 RJK Bu da pest 6 

347 10807798 HU105121 LATINUM KFT 1095 BUDAPEST, IX. KER., SOROKSÁRI ÚT 160 RJK Bu da pest 7 7 

348 11428390 HU501204 LEJÓKER ‘97 KFT. 6200 KISKÕRÖS, BÁNKUTCA 1. RJK Kecs ke mét 7 

349 10436741 HU105520 LEKKERLAND KFT 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, HOSSZÚRÉT RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

350 63859696 HU507701 LELUTZ ZOLTÁN 5630 BÉKÉS, FÁY A. UTCA 7/A 1 3 RJK Kecs ke mét 7 7 

351 46778071 HU611915 LENGYEL LÁSZLÓ 9330 KAPUVÁR, SZÉCHENYI UTCA 65 RJK Gyõr 7 

352 11073990 HU105115 LESIKER KFT 1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA 19/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

353 21588017 HU105749 LIDL MAGYARORSZÁG BT 1027 BUDAPEST, TÖLGYFA UTCA 1-3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

354 10683929 HU402353 LILKI KFT 3433 NYÉKLÁDHÁZA, DÓZSA GY. ÚT 3 RJK Eger 7 7 7 

355 12258231 HU100836 LIQUID GOLD KFT. 1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 1 RJK Bu da pest 2,3,5 2,3,5 2,3,5 2,3,5 

356 12356470 HU108743 LUDWIG & NEMESVÖLGYI KFT. 1075 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA 2 RJK Bu da pest 7 7 7 

357 12373963 HU110696 LUDWIG WINES KFT. 1075 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA 12 RJK Bu da pest 7 

358 13100595 HU111154 LUKOIL MAGYARORSZÁG KFT. 1145 BUDAPEST, XIV. KER., ÚJVILÁG UTCA 50-52 RJK Bu da pest 1 1 1 

359 45373752 HU401443 LUKÁCS SÁNDOR 3950 SÁROSPATAK, DÓZSA TÉR18 RJK Eger 7 

360 12021903 HU104618 LUXARDÓ KFT. 2700 CEGLÉD, FELHÁZ UTCA 34. RJK Bu da pest 7 

361 10505898 HU100481 LÁNGASTRONOMIA KFT. 1146 BUDAPEST, XIV. KER., ÁLLATKERTI UTCA 2. RJK Bu da pest 2,3,4,7 2,3,4,7 2,3,4,7 

362 10730416 HU712199 LÉDIG KFT. 4087 HAJDÚDOROG, MESTER UTCA 9 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

363 23245295 HU400928 LÉNAGLAS BT. 3300 EGER, VERES PÉTER ÚT 11. FSZ 3 RJK Eger 7 

364 21814121 HU202610 M ÉS TÁRSA BT. 7400 KAPOSVÁR, RADNÓTI UTCA 22. RJK Pécs 7 

365 25674082 HU711659 M+B MARKETING BT 4600 KISVÁRDA, KOSSUTH LAJOS UTCA 9 RJK Nyír egy há za 7 

366 12700226 HU110984 MABANAFT HUNGARI KFT. 1016 BUDAPEST, I. KER., MÉSZÁROS UTCA 58/B. V. RJK Bu da pest 1 1 1 
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367 12131648 HU109070 MAGYAR BOROK HÁZA KFT. 1014 BUDAPEST, I. KER., SZENTHÁROMSÁG TÉR6 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

368 12360480 HU100020 MAGYAR DUTY FREE KFT. 1185 BUDAPEST, FERIHEGY REPÜL 2BTERMINAL RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

369 10901232 HU106486 MAGYAR POSTA RT. 1122 BUDAPEST, XII. KER., KRISZTINAKÖRÚT 6-8. RJK Bu da pest 6 

370 10552821 HU800558 MAGYAR SUZUKI RT. 2500 ESZTERGOM, SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 52/A RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

371 12516564 HU106079 MAL RT. 1118 BUDAPEST, XI. KER., BEREGSZÁSZ ÚT 84 RJK Bu da pest 1 

372 10783799 HU105132 MALATINSZKY ÉS TÁRSA KER.KFT 1051 BUDAPEST, V. KER., JÓZSEF ATTILA UTCA 12 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

373 12798892 HU112807 MALÉV GH KFT. 1185 BUDAPEST, NAGYBECSKEREK UTCA 30 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

374 10799079 HU100464 MALÉV RT. 1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 12-14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

375 13044103 HU500058 MARKER-VIN KFT. 6200 KISKÕRÖS, BAROSS G. UTCA 52. RJK Kecs ke mét 7 

376 12094916 HU101396 MARLANI KFT 2040 BUDAÖRS, VAS UTCA 10 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

377 11138013 HU112735 MARTINYAK KFT. 1211 BUDAPEST, XXI. KER., ÖNTÖDE ÚT 3-5 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

378 10709559 HU202424 MAYER KER. KFT. 7081 SIMONTORNYA, KOSSUTH L. TÉR13 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

379 13337919 HU712626 MEAL-TRADE KFT. 4211 EBES, KOSSUTH UTCA 32-34. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

380 10586138 HU203306 MECSEK FÜSZÉRT RT. 7623 PÉCS, MEGYERI ÚT 21 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

381 11062378 HU401087 MEGYER RT. 3950 SÁROSPATAK, NAGY LAJOS UTCA 12. RJK Eger 7 7 7 

382 12004829 HU100030 MEMORIA COPY CARE HUNGARY KFT. 2330 DUNAHARASZTI, KOSSUTH LAJOS ÚT 93 RJK Bu da pest 7 7 7 

383 10587287 HU101524 MERCK KFT. 1113 BUDAPEST, XI. KER., BOCSKAI ÚT 134-146. RJK Bu da pest 1,2 2 1,2 1,2 

384 10447088 HU201536 MERKATIMPEX KFT. 7627 PÉCS, DR. SZÁNTÓ LÁSZLÓ UTCA 12 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

385 8337173106 HU712228 MERMEZE GYÖRGY 4100 BERETTYÓÚJFALU, NYÁRAS ÚT 64 RJK Nyír egy há za 7 

386 10393147 HU112699 METCOSPED KFT. 1143 BUDAPEST, XIV. KER., IDA UTCA 2. MFSZ. RJK Bu da pest 7 

387 10828663 HU112446 METRO-KERESKEDELMI KFT. 2041 BUDAÖRS 1 FB., BUDAPARK, KELETI3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3 

388 58416703 HU500921 MEZEI ZOLTÁN MIHÁLY 6070 IZSÁK, ÁRPÁD UTCA 14/A. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

389 10496051 HU100033 MINERALKONTOR HUNGÁRIA KFT. 1023 BUDAPEST, II. KER., ÜRÖMI UTCA 40. I. 1. RJK Bu da pest 1 1 1 

390 13389875 HU112548 MINI BOR PINCÉSZET KFT. 1038 BUDAPEST, III. KER., VASÚT SOR 32 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

391 12502705 HU402261 MISKOLCI ITALKERESKEDELMI RT. 3531 MISKOLC, BODÓSOR UTCA 34. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

392 11063946 HU400832 MISKOLCI LIKÕRGYÁR RT 3527 MISKOLC, VITÉZ ÚT 13 RJK Eger 2,3,4,5,6 2,4,5 2,4,5 

393 10625790 HU101206 MOL RT. 1117 BUDAPEST, 
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA UTCA 18 

RJK Bu da pest 1 1 1 

394 12517606 HU800069 MOL-LUB KFT. 2931 ALMÁSFÜZITÕ, FÕ ÚT 21 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

395 12882519 HU501118 MOLIN-KER KFT. 6400 KISKUNHALAS, MÉSZÁROS L. UTCA 6. RJK Kecs ke mét 7 

396 10803309 HU103904 MOLTRADE-MINERALIMPEX RT. 1068 BUDAPEST, VI. KER., BENCZUR UTCA 13. RJK Bu da pest 1 1 1 

397 11175030 HU401226 MONARCHIA BORÁSZATI KFT. 3326 OSTOROS, MEZÕKÖVESDI ÚT 5 RJK Eger 7 7 7 7 

398 11074881 HU402127 MUZEÁLIS BORFORGALMAZÓ KFT. 3300 EGER, VERÕSZALA UTCA 1-3 RJK Eger 7 

399 26038548 HU712216 MÁRTA BT. 5310 KISÚJSZÁLLÁS, MALOM ÚT 23. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,7 

400 13064699 HU402143 MÁTRA BORKER 2003. KFT 3261 ABASÁR, FÕ ÚT 66 RJK Eger 7 

401 20347862 HU412757 MÁTRAI HEGYKÖZSÉGEK KHT 3200 GYÖNGYÖS, MÓRICZ ZSIGMONDUTCA 4 RJK Eger 7 7 

402 10856417 HU111083 MÁV RT 1062 BUDAPEST, VI. KER., ANDRÁSSY ÚT 73-75 RJK Bu da pest 1 1 

403 10709700 HU501484 MÉTA KFT. 6060 TISZAKÉCSKE, SZOLNOKIÚT 48. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

404 12728978 HU501142 MÓKUSKER 2001 KFT. 6237 KECEL, SOLTVADKERTI UTCA 90. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

405 53364955 HU611879 NAGY FERENC JÁNOS 9600 SÁRVÁR, NÁDASDY UTCA 47/A RJK Gyõr 7 

406 11819448 HU801334 NAGY ÉS NAGY KFT. 8300 TAPOLCA, VAJDA JÁNOS UTCA 95 RJK Szé kes fe hér vár 7 

407 20062228 HU202592 NARANCSVIRÁG BT. 7900 SZIGETVÁR, SZECSÕDI M. UTCA 5. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

408 21000603 HU402301 NEXUS TRADE BT. 3910 TOKAJ, JÓKAI UTCA 42. RJK Eger 7 

409 21054918 HU203933 NEXUS-99 BT. 8630 BALATONBOGLÁR, IPARTELEP RJK Pécs 7 

410 10705469 HU100456 NIAGARA LIKÕR KFT. 1111 BUDAPEST, XI. KER., BARTÓK BÉLA UTCA 14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

411 13435505 HU812341 NITROSEN KFT. 8200 VESZPRÉM, EGYETEM UTCA 9 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

412 11966423 HU105116 NIVÓ-VINUM KFT 1092 BUDAPEST, IX. KER., FERENC KÖRÚT 2-4. RJK Bu da pest 7 7 7 7 

413 10793248 HU102159 NOVOCHEM KFT. 1089 BUDAPEST, VIII. KER., ORCZYÚT 6. RJK Bu da pest 1 1 1 

414 49976144 HU104655 NYITRAINÉ KOLUMBÁN ILDIKÓ 2040 BUDAÖRS, NÁDASDÛLÕSÉTÁN 3 II. 6 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

415 11827218 HU711660 NYÍRZEM RT. 4600 KISVÁRDA, SZENT LÁSZLÓÚT 38 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 
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416 25667457 HU711661 NÉGY - S BT. 4400 NYÍREGYHÁZA, PAZONYI ÚT 17 RJK Nyír egy há za 7 

417 21836561 HU601625 NÉMETH ÉS TÁRSA BT. 8914 VASBOLDOGASSZONY, PETÕFI UTCA 5 RJK Gyõr 7 

418 13113092 HU105122 NÓGRÁDI ÉLELMISZER KFT. 1043 BUDAPEST IV.KER., MUNKÁSOTTHON UTCA 33 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

419 10422762 HU401400 NÓGRÁDVIN KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 62. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

420 10269345 HU800046 OCTEL MAGYARORSZÁG KFT. 2922 KOMÁROM 6 SZÕNY FB., KÕOLAJ UTCA 2 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

421 12683437 HU101367 ODIE KFT. 1067 BUDAPEST, VI. KER., TERÉZ KÖRÚT 31 1 15 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

422 12961672 HU100485 OILTANKING HUNGARY KFT. 1139 BUDAPEST, XIII. KER., 
RÓBERT KÁROLY KÖRÚT 34. VI.

RJK Bu da pest 1 

423 28453545 HU104661 OLASZ ÉS TSA. BT. 1119 BUDAPEST, XI. KER., FEHÉRVÁRIUTCA 63-65. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

424 22419334 HU603354 OLD-TOP BT 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, SZENT LÁSZLÓ TÉR4 RJK Gyõr 7 7 7 7 

425 13540836 HU512724 OLEO CHEMICAL KFT. 6060 TISZAKÉCSKE, DÓZSATELEP 71. RJK Kecs ke mét 1 1 

426 10542925 HU100024 OMV HUNGÁRIA 1134 BUDAPEST, RÓBERT KÁROLY KÖRÚT 64-66 RJK Bu da pest 1 1 1 

427 11446255 HU412653 OR-96 KFT. 3532 MISKOLC, GYÕRI KAPU48-50 RJK Eger 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

428 13408769 HU112610 OTP TRADE KFT. 1131 BUDAPEST, XIII. KER., BABÉRUTCA 9 RJK Bu da pest 6 

429 11063070 HU401220 PAJZOS RT. 3950 SÁROSPATAK, NAGY LAJOS UTCA 12. RJK Eger 7 7 7 

430 46839509 HU611886 PAKSI ZOLTÁN 9023 GYÕR, MÉSZÁROS LÕRINC UTCA 12 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

431 12891414 HU400239 PALOTA BORHÁZ KFT. 3907 TÁLLYA, CSOKONAI ÚT 7 RJK Eger 7 7 7 7 

432 12476949 HU501146 PALÁSTI BORÁSZAT KFT. 6237 KECEL, ÁRPÁD UTCA 9. RJK Kecs ke mét 7 

433 12491416 HU402252 PALÓC BORÁSZ KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 103. RJK Eger 7 

434 10534485 HU402167 PALÓC NAGYKER KFT. 3104 SALGÓTARJÁN IPARI PARK, PARK ÚT 9. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

435 13505866 HU612589 PAMPETRICS BORKERESKEDÉS KFT. 8360 KESZTHELY, KOSSUTH L. ÚT 18. RJK Gyõr 7 

436 12509142 HU108544 PANNON TOKAJ KFT. 1113 BUDAPEST, XI. KER., DARÓCZI UTCA 1-3. RJK Bu da pest 7 

437 12010130 HU101282 PANNONDRINK ÉS MILLENNIUM KFT. 1139 BUDAPEST, XIII. KER., FÁY ÚT 20. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

438 11362300 HU203093 PANNONMEDICINA RT. 7634 PÉCS, ÜRÖGI FASOR 2/A. RJK Pécs 1,2 

439 10684621 HU105417 PANNÓNIA HOTELS RT. 1088 BUDAPEST, VIII. KER., PUSKIN UTCA 6 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2 

440 22871754 HU712197 PAPP L 1995 BT. 4100 BERETTYÓÚJFALU, SINKA ISTVÁN UTCA 3 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

441 10335248 HU100038 PARADOR KFT. 1149 BUDAPEST, XIV. KER., RÓNA UTCA 107A RJK Bu da pest 3,5 5 3,5 3,5 

442 11159892 HU712230 PATTI-95 KFT. 4031 DEBRECEN, KISHEGYESI ÚT 45/B RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,7 

443 12703597 HU503640 PAXI 2001 KFT. 6900 MAKÓ, LIGETUTCA 24/B. RJK Kecs ke mét 7 

444 10969629 HU104679 PENNY-MARKET KFT. 2351 ALSÓNÉMEDI, ÉSZAKI VÁLLALKOZÓI T RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

445 12700460 HU403001 PENOMIT ZRT. 2660 BALASSAGYARMAT, IPARI PARK 1. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

446 10338753 HU503688 PENTA DRINK MINIPOL KFT 5600 BÉKÉSCSABA, IPARI ÚT 2 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

447 10537701 HU603379 PERINT KFT. 9700 SZOMBATHELY, MÉRLEGUTCA 1 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 7 7 

448 10813786 HU111152 PEROD RICARD HUNGARY KFT. 1155 BUDAPEST, XV. KER., DEMBINSZKY UTCA 1 RJK Bu da pest 2,4,5,7 

449 11173485 HU402362 PETHÕ ÉS PETHÕ BORKER. KFT. 3300 EGER, HELL MIKSA ÚT 2 2 6 RJK Eger 7 

450 12183920 HU101405 PETROLINE KFT 1135 BUDAPEST, HEGEDÛS GY. ÚT 35/B RJK Bu da pest 1 1 1 

451 11752811 HU504907 PETROM HUNGÁRIA KFT 5675 TELEKGERENDÁS, KÜLTERÜLET0102 RJK Kecs ke mét 1 1 

452 10948015 HU101240 PETROTÁR KFT. 1143 BUDAPEST, XIV. KER., BESNYÕI UTCA 13. RJK Bu da pest 1 

453 11133331 HU602588 PFNEISZL KFT. 9400 SOPRON, FEKETEVÁROSI UTCA 13. RJK Gyõr 7 7 

454 10624225 HU400688 PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KFT. 3300 EGER, BERVAI ÚT 15 RJK Eger 6 6 6 6 

455 12068535 HU104709 PHOENIX PHARMA RT. 2151 FÓT, KELETI MÁRTON ÚT 19 RJK Bu da pest 1,2 

456 10665851 HU800572 PILIS’91 KERESKEDELMI KFT. 2519 PILISCSÉV, KESZTÖLCI ÚT 2 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,7 2,7 

457 25237342 HU203927 PILSNER BT. 8640 FONYÓD, VÁGÓHÍD UTCA 17 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

458 10469435 HU712181 PINCE KFT. 5100 JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 15 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

459 11319687 HU612210 PINCEMESTER ‘ 99 KFT. 9700 SZOMBATHELY, KIRÁLY UTCA 11 RJK Gyõr 7 7 

460 12505241 HU503413 PIPO WINE KFT. 6200 KISKÕRÖS, HONVÉD UTCA 42. RJK Kecs ke mét 7 

461 22871871 HU710872 PIRAMIS ITAL BT. 4026 DEBRECEN, MESTER UTCA 28 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

462 10597468 HU105247 PLANER KFT 1045 BUDAPEST IV.KER., SZÉCHENYI TÉR10 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

463 12623134 HU100500 PLAST-BAK KFT 2151 FÓT, HEGYALJAUTCA 55 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

464 12189672 HU105178 PLR KFT 1136 BUDAPEST, XIII. KER., TÁTRA UTCA 3 RJK Bu da pest 7 7 7 
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465 12112294 HU712208 POLGÁR COOP KFT. 4090 POLGÁR, HÕSÖK UTCA 6 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

466 10402740 HU801224 POLUS-COOP RT. 8400 AJKA, SZABADSÁG TÉR7 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

467 10658367 HU100032 PONTI 1029 BUDAPEST, II. KER., ARANY JÁNOS UTCA 8 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

468 47008340 HU611820 PRINCZESFERENCNÉ 9400 SOPRON, SOPRON PLAZA LACNERUTCA 1 RJK Gyõr 7 

469 10220278 HU110905 PROFI MAGYARORSZÁG RT. 1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÉLMÁNKÖRÚT 12-14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

470 10735590 HU100169 PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA RT. 1117 BUDAPEST, XI. KER., IRINYI JÓZSEF UTCA 4-20 RJK Bu da pest 1 1 1 

471 73864787 HU711655 PUSKÁS FERENC 4496 SZABOLCSVERESMART, MICSURIN UTCA 2 RJK Nyír egy há za 7 

472 11672874 HU805996 PÁLMAI ÉS SCHMIDT KFT. 8420 ZIRC, PETÕFI UTCA 14 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

473 22014355 HU804774 PÁPAI ÉS TÁRSA BT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HAVRANEKUTCA 45 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

474 11002776 HU200063 PÉCSI SÖRFÕZDE RT. 7624 PÉCS, ALKOTMÁNY UTCA 94. RJK Pécs 2,3 2,3 2,3 2,3 

475 13213659 HU501215 PÉTER BORHÁZ KFT. 6230 SOLTVADKERT, IFJÚSÁG UTCA 29. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

476 53380612 HU611877 PÓCZEK LÁSZLÓNÉ 9900 KÖRMEND, LEGÉNY UTCA 13 RJK Gyõr 7 

477 10394296 HU400785 QUALITY CHAMPIGNONS KFT. 3395 DEMJÉN, KÜLTERÜLET RJK Eger 7 

478 11818289 HU112416 QUELLE-VÍZ KFT. 1161 BUDAPEST, XVI. KER., JÓZSEF UTCA 150-152 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

479 12195196 HU804896 RAIFFEISEN AGRÁRHÁZ KFT 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TAKARODÓ ÚT 2 RJK Szé kes fe hér vár 1 

480 11592112 HU103641 RAIKER KFT. 1184 BUDAPEST, XVIII. KER., 
HENGERSOR UTCA 45-53. 

RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,6,7 

481 10757260 HU105213 RAMEXA -NPD KFT. 1138 BUDAPEST, XIII. KER., VÁCI ÚT 177 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

482 10436208 HU402130 RELÁCIÓ KFT. 3421 MEZÕNYÁRÁD, SZENT ISTVÁN KIRÁLY UTCA 90 RJK Eger 7 

483 28387549 HU100479 REX-VIN CO BT. 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, LOSONCZIUTCA 52 RJK Bu da pest 7 7 7 

484 50593705 HU112283 RIBAISTVÁN 2133 SZÕDLIGET, ATTILA UTCA 21 RJK Bu da pest 7 

485 10890163 HU110705 ROJIK KFT 1173 BUDAPEST, XVII. KER., PESTI ÚT 211 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

486 47070390 HU611818 ROSENMAYER ANDRÁS 9400 SOPRON, HÁTULSÓ UTCA 7 RJK Gyõr 7 7 7 

487 12054439 HU112588 RUBÓK KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, BAROSS UTCA 29 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

488 11408615 HU611865 RÁBA VINOTÉKA KFT 9030 GYÕR, ERGÉNYI UTCA 3 RJK Gyõr 2,3,4,5,7 7 

489 12593972 HU104743 RÁCZ VIN 2030 ÉRD, BAJUSZFÛ UTCA 35 RJK Bu da pest 7 

490 11143725 HU700196 RÓNA KFT. 4029 DEBRECEN, ATTILA TÉR3. RJK Nyír egy há za 6 6 6 

491 11885337 HU105311 RÓNATABAK KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, TÓ UTCA 3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

492 13542577 HU112619 RÜK KFT. 1185 BUDAPEST, NAGYBECSKEREK UTCA 30 RJK Bu da pest 1 

493 10449372 HU100066 S.E.F.T. KFT. 1026 BUDAPEST, II. KER., ENDRÕDI S. UTCA 47/A RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

494 10640140 HU105927 S.E.F.T. TRAFIK KFT 1089 BUDAPEST, VIII. KER., KORÁNYI S. UTCA 3/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

495 11525356 HU801335 SALÁNKI BORGAZDASÁG KFT. 8241 ASZÓFÕ, TIHANYI ÚT 1 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

496 22416434 HU611858 SAUERVIN BT. 9072 NAGYSZENTJÁNOS, SPORT UTCA 29 RJK Gyõr 7 

497 11388610 HU412287 SCANDIC ROYAL KFT 3527 MISKOLC, SAJÓ ÚT 1 RJK Eger 2,3 2,3 

498 13403771 HU112396 SCANDINAVIAN TOBACCO 
HUNGARY KFT.

2040 BUDAÖRS, TÁVÍRÓKÖZ 4 RJK Bu da pest 6 

499 40444600 HU105935 SCHAFFERJÓZSEF 1104 BUDAPEST, X. KER., SZENTIMREI UTCA 8 RJK Bu da pest 7 

500 44031949 HU100081 SCHISZLER PÉTER 1134 BUDAPEST, XIII. KER., BULCSÚ UTCA 19. IV. 7. RJK Bu da pest 7 7 7 

501 44039246 HU500913 SCHISZLER SÁNDOR 6235 BÓCSA, II. KERÜLET169. RJK Kecs ke mét 7 

502 11322500 HU812503 SCHMIDT ÉS SCHMIDT KFT. 8100 VÁRPALOTA, PÉTI ÚT RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

503 13549110 HU712633 SERBONUS PLUSZ KFT. 4030 DEBRECEN, TARÁNYI ÚT 4 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

504 13120847 HU503154 SHARK-GATE KFT. 6224 TABDI, ERDÕALJADÛLÕ 1 RJK Kecs ke mét 2,3,5,7 

505 11110787 HU800057 SHELL GAS HUNGARY RT 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÓSTÓI UTCA 17-19 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

506 10891810 HU100036 SHELL HUNGARY RT. 1036 BUDAPEST, III. KER., LAJOS UTCA 48-66. RJK Bu da pest 1 1 1 

507 12546750 HU105443 SHIP,S SUPPLY BUDAPEST KFT 1121 BUDAPEST, XII. KER., RÁCZ ALADÁRUTCA 99/B RJK Bu da pest 7 7 7 

508 13232539 HU102684 SILKSTAR KFT. 1026 BUDAPEST, II. KER., ZUHATAG SOR 1 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

509 20445915 HU501098 SINKOVICZ ÉS KISS BT. 6224 TABDI, KOSSUTH L. UTCA 27. RJK Kecs ke mét 7 

510 25230486 HU203934 SIÓ TRINKKER BT. 8600 SIÓFOK, BAJCSY ZS.UTCA 84. RJK Pécs 7 

511 11817491 HU202838 SIÓFOKI SIÓMENTE RT. 8600 SIÓFOK, DÓZSA GY.UTCA 14 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

512 11953658 HU500959 SK BORCSA KFT. 6000 KECSKEMÉT, DÁLIA UTCA 3. RJK Kecs ke mét 7 7 
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513 12180587 HU110989 SLAVBEL KFT. 1147 BUDAPEST, XIV. KER., LOVÁSZ UTCA 1. RJK Bu da pest 1 1 1 

514 11570325 HU503432 SMEKT KFT. 6000 KECSKEMÉT, KISFALUDY UTCA 5. RJK Kecs ke mét 2 2 

515 12472512 HU112754 SNOOKER 2000 KFT. 1077 BUDAPEST, VII. KER., WESSELÉNYI UTCA 51 RJK Bu da pest 7 

516 13061768 HU804911 SOMLÓI SZENT MÁRTON KFT. 8483 SOMLÓSZÕLÕS, KOSSUTH UTCA 173. RJK Szé kes fe hér vár 7 

517 10235007 HU700207 SOTEX KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, SZENT ISTVÁN UTCA 60 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

518 10485824 HU800175 SPAR MAGYARORSZÁG KFT. 2060 BICSKE, SZÉLESCSAPÁS UTCA RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

519 12404913 HU105502 SPENDER - MIX KFT 1037 BUDAPEST, III. KER., BÉCSI ÚT 267 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

520 13247162 HU212575 SSR HUNGARY KFT. 8638 BALATONLELLE, SZÖVETSÉG UTCA 5 RJK Pécs 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

521 11139595 HU611799 STELLÁTKER KFT 9027 GYÕR, BUDAI UTCA 7 RJK Gyõr 2,3,4,5,7 2,4 

522 13266499 HU101376 SVENGARD KFT. 2111 SZADA, SZÉKELY BERTALAN ÚT 20 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

523 10815379 HU503650 SWEDISH MATCH HUNGARIA KFT. 6724 SZEGED, BAKAY NÁNDOR UTCA 7-9 RJK Kecs ke mét 6 6 6 

524 12463590 HU501067 SZ ÉS J ITALHÁZ KFT. 6200 KISKÕRÖS, PETÕFI TÉR10-11. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 3 

525 11372141 HU503464 SZ ÉS J KFT. 6320 SOLT, FÖLDVÁRI UTCA 18-20. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

526 11851855 HU400533 SZ&OTILDE;L&OTILDE;SKERT RT. 3214 NAGYRÉDE, GYÖNGYÖSIÚT 1. RJK Eger 7 

527 46998066 HU611832 SZABÓTIBOR 9443 PETÕHÁZA, ÍFJÚSÁG UTCA 8 RJK Gyõr 7 

528 11236159 HU202381 SZABÓ KFT 8600 SIÓFOK, MAROSI UTCA 2 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

529 11773212 HU105509 SZADI KFT 1115 BUDAPEST, XI. KER., BÁRTFAI UTCA 44 RJK Bu da pest 7 

530 11248507 HU711893 SZAL-TÓ KFT 4700 MÁTÉSZALKA, HAJDÚ UTCA 59 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

531 12643493 HU711853 SZAL-TÓ TOP KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 24 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

532 61318021 HU402662 SZARVASFERENCNÉ 3714 SAJÓPÁLFALA, ADY ENDRE UTCA 21. RJK Eger 7 

533 45479999 HU503646 SZEGEDI PÁL 6600 SZENTES, JÓKAI UTCA 110. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

534 11571687 HU501040 SZENTGYÖRGYI BORHÁZ KFT. 6200 KISKÕRÖS, ALSÓ-CEBE119. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

535 10614817 HU112604 SZENTLÕRINCKÁTAI COOP KFT. 2255 SZENTLÕRINCKÁTA, RJK Bu da pest 3 3 

536 12889217 HU700375 SZICSEK KFT. 5461 TISZAFÖLDVÁR HOMOK, ÚJKINCSEM ÚT 17 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3 

537 11378903 HU100438 SZIGETVIN KFT 2317 SZIGETCSÉP, SZÕLÕTELEP RJK Bu da pest 7 7 

538 20531861 HU110717 SZIK-B-ORA BT 1149 BUDAPEST, XIV. KER., FRÁTER GY. UTCA 14 RJK Bu da pest 7 

539 10300765 HU501035 SZIKRAI BORÁSZATI KFT. 6032 NYÁRLÕRINC, FÕ UTCA 3. RJK Kecs ke mét 2,4,5,7 

540 20437808 HU503409 SZILVÁSI ÉS TÁRSA BT. 6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 2. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

541 47156474 HU611857 SZIMHARDT JÓZSEFNÉ 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, 
BAUER RUDOLF UTCA 10

RJK Gyõr 7 

542 13390150 HU112555 SZRIMA KFT. 1094 BUDAPEST, IX. KER., TÛZOLTÓ UTCA 40 1 17 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

543 23254516 HU402135 SZÕCS BT 3300 EGER, MINDSZENTY GEDEONUTCA 8 RJK Eger 7 

544 13005854 HU501317 SZÕLÕ TERMELÕ CSOPORT KFT 6000 KECSKEMÉT, REILE GÉZA ÚT 22 3 8 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

545 63923009 HU612397 SÁMI BALÁZS LAJOS 8800 NAGYKANIZSA, TÉGLAGYÁRI ÚT 2 RJK Gyõr 7 

546 11372158 HU500889 SÁNDOR PINCE KFT. 6230 SOLTVADKERT, SZENTHÁROMSÁG UTCA 78 RJK Kecs ke mét 7 

547 10656011 HU112167 T. HUMÁN KFT. 1211 BUDAPEST, XXI. KER., GYEPSOR UTCA 1. RJK Bu da pest 7 7 7 7 

548 12655803 HU503407 TABÁN TRAFIK MAGYARORSZÁG RT 6800 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, ERZSÉBETI ÚT 5/B. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

549 11007513 HU202589 TALER KFT. 7623 PÉCS, VERSENY UTCA 17. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

550 10682935 HU503654 TANKER HUNGARY KFT. 6728 SZEGED, VÁGÁNY UTCA 3. RJK Kecs ke mét 1 1 

551 11490395 HU701081 TARPA MANUFAKTÚRA KFT. 4931 TARPA, KÖLCSEY ÚT 29 RJK Nyír egy há za 7 7 7 7 

552 11466655 HU602202 TASCHNERVIN KFT. 9400 SOPRON, BALFI UTCA 164 RJK Gyõr 7 7 7 

553 12789076 HU109787 TASSI ÉS TÁRSA KFT. 1171 BUDAPEST, XVII. KER., ÖKÖL ÚT 5 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

554 13020936 HU106157 TEAM-SPIRIT KFT 1095 BUDAPEST, IX. KER., SOROKSÁRI ÚT 160 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

555 10471883 HU700209 TELMAX KFT 4461 NYÍRTELEK, GYULATANYA TANYA 178-179 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

556 10502400 HU501225 TERMOFARM KFT 6065 LAKITELEK, UGI UTCA 38 RJK Kecs ke mét 1 1 

557 10307078 HU105911 TESCO-GLOBAL RT. 2040 BUDAÖRS, KINIZSI UTCA 1-3. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

558 10318353 HU700012 TEVA GYÓGYSZERGYÁR RT 4042 DEBRECEN 1 KIEMELT BÉRLÕ, PALLAGI ÚT 13. RJK Nyír egy há za 2 2 

559 13045740 HU112135 THE SCOTTISH CORNER KFT. 1051 BUDAPEST, V. KER., SAS UTCA 20-22 2 4 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

560 20185051 HU611895 TI-ZSO BT. 9342 MIHÁLYI, HUNYADI UTCA 70. RJK Gyõr 7 

561 11980346 HU105458 TIBIKE-R KFT 2750 NAGYKÕRÖS, RÁKÓCZI UTCA 39 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 
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562 13341558 HU411173 TIM-EG KFT. 3300 EGER, VERÕSZALA ÚT 1-3 RJK Eger 7 

563 13534594 HU112770 TINTO FINO KFT. 1033 BUDAPEST, III. KER., SZÕLÕKERT KÖZ2 RJK Bu da pest 7 

564 11500085 HU712221 TISZA-COOP RT. 5000 SZOLNOK, TÉGLAGYÁRI ÚT 13. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

565 10726121 HU712205 TISZA-TRADE KFT. 4031 DEBRECEN, DIÓFA UTCA 10 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

566 12297339 HU112129 TOKAJ CRUS SELECT KFT 2083 SOLYMÁR, HÓVIRÁG UTCA 2/A RJK Bu da pest 7 7 

567 11069296 HU401085 TOKAJ KERESKEDÕHÁZ RT 3980 SÁTORALJAÚJHELY, MÁRTÍROK ÚT 17 RJK Eger 2,4,7 2,4,7 2,4,7 2,4,7 

568 13121972 HU402311 TOKAJ MERCATUS KFT. 3910 TOKAJ, BETHLEN GÁBOR UTCA 5. RJK Eger 7 

569 12718113 HU401069 TOKAJ-MAJOR KFT. 3916 BODROGKERESZTÚR, FELSÕ ÚT 2 RJK Eger 7 7 7 

570 11065663 HU401389 TOKAJ-OREMUS KFT. 3934 TOLCSVA, BAJCSY-ZS. UTCA 45-47. RJK Eger 7 7 7 

571 12800931 HU503427 TOLNA BORÁSZATI 
ÉS KERESKEDELMI KFT

6221 AKASZTÓ, FÕ UTCA 1. RJK Kecs ke mét 7 

572 11770855 HU105926 TOM BAGO KFT 1183 BUDAPEST, XVIII. KER., 
RÁDAY GEDEON UTCA 16

RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

573 22478306 HU611887 TONO-KER BT 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, 
LISZT FERENC UTCA 30

RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

574 10446489 HU101236 TOTAL HUNGARIA KFT. 2040 BUDAÖRS, EDISON UTCA 2 RJK Bu da pest 1 1 1 

575 11332815 HU805069 TRANSVIN-SÁNTHA KFT 8564 UGOD, KISS J. UTCA 40 RJK Szé kes fe hér vár 7 

576 11294285 HU203121 TREFFPUNKT GAR 2000 KFT. 7100 SZEKSZÁRD, SZÉCHENYI UTCA 21.52 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

577 10839742 HU103206 TTI KFT. 1196 BUDAPEST, XIX. KER., JÁHN FERENC UTCA 88 RJK Bu da pest 6 6 6 

578 10366071 HU503661 TURBÓ KFT. 6640 CSONGRÁD, ZSINÓRUTCA 39. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

579 10725759 HU400507 TVK RT 3580 TISZAÚJVÁROS, TVK-IPARTELEP ÚT RJK Eger 1 1 1 

580 12770133 HU112512 TWIN-COLOR KFT. 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, GYÁRTELEP RJK Bu da pest 1 

581 12651146 HU401386 TÁLLYAI SZÕLÉSZETI SZÖVETKEZET 3907 TÁLLYA, NYERGES ÚTI TELEP RJK Eger 7 

582 12932229 HU500974 TÓTH BORKER KFT. 6200 KISKÕRÖS, BAJCSY-ZS. UTCA 75. RJK Kecs ke mét 7 

583 11207005 HU409796 TÓTH ÉS TÁRSA KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, PÉCSKÕ ÚT 12/C RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

584 46938770 HU611910 TÓTHNÉ STOLLER MÁRIA 9184 KUNSZIGET, DUNA UTCA 8 RJK Gyõr 7 

585 11128571 HU611889 TÖL-TRADE KFT 9086 TÖLTÉSTAVA, PETÕFI SÁNDOR UTCA 56 RJK Gyõr 7 

586 11238694 HU200071 TÖRLEY KFT. 8630 BALATONBOGLÁR, ZRÍNYI UTCA 93 RJK Pécs 2,4,5,7 

587 11050690 HU503695 TÜTÜ-KER KFT 5500 GYOMAENDRÕD - GYOMA, BAJCSY UTCA 66 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

588 11427595 HU503415 TÜZELÕ ÉS TÁRSA KFT. 6237 KECEL, KALOCSAI UTCA 28. RJK Kecs ke mét 7 

589 12245703 HU104982 ULRICH TRADE KFT 1046 BUDAPEST IV.KER., MUNKÁCSY M. UTCA 59 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

590 11495297 HU711658 UNI-G KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, DERKOVITS UTCA 132 RJK Nyír egy há za 7 7 

591 12113910 HU704287 UNITRADE-R KFT. 4033 DEBRECEN, KURUCZ UTCA 93 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5 2,4,5 

592 11780153 HU503435 UNIVER-COOP RT. 6000 KECSKEMÉT, KISKÕRÖSI ÚT 5-9. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

593 13142751 HU105972 V & V ITALNAGYKER KFT 1105 BUDAPEST, X. KER., BEBEK UTCA 3 RJK Bu da pest 7 

594 11353089 HU611816 VAJDA KFT 8800 NAGYKANIZSA, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 53/A RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

595 44195614 HU503414 VALENDA MIHÁLY 6230 SOLTVADKERT, KISS ERNÕ UTCA 84. RJK Kecs ke mét 7 

596 13119108 HU501014 VANCSURA ÉS VANCSURA KFT 6237 KECEL, SOLTVADKERTI UTCA 37/1 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

597 62193364 HU105531 VARGA GÉZÁNÉ 2200 MONOR, NEMZETÕRUTCA 46 RJK Bu da pest 7 

598 73752150 HU203101 VARGA JÁNOS 7400 KAPOSVÁR, KONTRÁSSY ÚT 8 RJK Pécs 7 

599 11468932 HU611890 VARGA ÉS TÁRSA KFT 9400 SOPRON, PÓCSI UTCA 11 RJK Gyõr 7 7 7 7 

600 11574563 HU501057 VASS-BOR KFT. 6200 KISKÕRÖS, ALKOTMÁNY UTCA 91-93. RJK Kecs ke mét 7 

601 10531114 HU501205 VELEZVIN KFT. 6222 CSENGÕD, HORVÁTH K. UTCA 53. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

602 11126263 HU602425 VENTWEST KFT 9400 SOPRON, BESENYÕUTCA 22 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

603 10769694 HU105543 VEVÕÉRT KFT 2700 CEGLÉD, NÁDOR UTCA 14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

604 27243893 HU801313 VILÁGOS BT. 8300 TAPOLCA, BÓLYAI UTCA 2 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 

605 13294401 HU104770 VIMPEX DRINK KFT.B.A. 1184 BUDAPEST, XVIII. KER., LAKATOS UTCA 61-63. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

606 10578045 HU105284 VIMPEX KFT 1135 BUDAPEST, XIII. KER., SZENT L. UTCA 4/A RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

607 11867324 HU611872 VINARET KFT. 9022 GYÕR, JEDLIK ÁNYOS UTCA 15 RJK Gyõr 7 7 

608 13369152 HU112560 VINATERO KFT. 1112 BUDAPEST, XI. KER., BEREGSZÁSZ UTCA 70 RJK Bu da pest 7 7 7 
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Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

609 12509379 HU503410 VINE-VINO-WINE KFT. 6200 KISKÕRÖS, HRÚZ MÁRIA UTCA 83. RJK Kecs ke mét 7 

610 13329833 HU512542 VINEGAR-KÕRÖS KFT. 6200 KISKÕRÖS, OKOLICSÁNYI UTCA 91 RJK Kecs ke mét 2,3 

611 12404683 HU105962 VINIQUM KFT 1047 BUDAPEST IV.KER., BAROSS UTCA 52 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

612 20750075 HU712184 VINO 2001 BT. 5340 KUNHEGYES, RÁKÓCZI ÚT 46 RJK Nyír egy há za 7 

613 13144344 HU100976 VINO FINO 2003. KFT. 1071 BUDAPEST, VII. KER., DAMJANICH UTCA 25/A RJK Bu da pest 7 7 

614 20308489 HU805018 VINO-GASTRO BT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TORONY SOR 8 3 1 RJK Szé kes fe hér vár 7 

615 13074337 HU604747 VINO-SZFÉRA KFT. 9023 GYÕR, CORVIN UTCA 10 RJK Gyõr 7 

616 12909085 HU503411 VINOAR KFT 6000 KECSKEMÉT, CSIKSOMLYÓI UTCA 18 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

617 10707973 HU105515 VINOTÉKA KFT 1112 BUDAPEST, XI. KER., HEGYTETÕ UTCA 5/B RJK Bu da pest 7 7 7 

618 11962632 HU111112 VINUM ESSUM KFT 1053 BUDAPEST, V. KER., REÁLTANODA UTCA 19 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

619 10062629 HU401135 VISONTAI MG. SZÖVETKEZET 3271 VISONTA, SPORT ÚT 2. RJK Eger 2,4,5,7 7 

620 10368523 HU800495 VITAMÓR KFT. 8060 MÓR, MAJOR ÚT 3 RJK Szé kes fe hér vár 2 2 2 2 

621 10635744 HU101161 VITEXIM KFT. 1107 BUDAPEST, X. KER., BIHARI ÚT 8/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

622 27213322 HU801330 VIVAMUS BT 8272 SZENTANTALFA, FÕ UTCA 86 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 

623 13103653 HU812339 VON BEÖTHY PINCE KFT. 8286 GYULAKESZI, CSOBÁNCHEGY10 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 7 

624 10241349 HU100494 VON HOLLAND RT. 1124 BUDAPEST, XII. KER., MEREDEK UTCA 27 RJK Bu da pest 7 7 7 

625 11365839 HU200145 VYLYAN RT. 7800 KISHARSÁNY, FEKETE HEGY RJK Pécs 7 7 7 7 

626 11240554 HU700622 VÁRDA- DRINK RT. 4600 KISVÁRDA, TEMESVÁRI ÚT 4 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

627 11101181 HU803178 VÉNUSZ KFT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, MÁRTÍROK ÚTJA 60 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

628 53259019 HU609720 VÖLLER LÁSZLÓ 9700 SZOMBATHELY, SZENT MÁRTON UTCA 29 2 6 RJK Gyõr 7 

629 12211575 HU105956 WALDI KFT 2085 PILISVÖRÖSVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 13 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

630 11285469 HU501152 WEINHAUS KFT. 6235 BÓCSA, III. KÖRZET14. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

631 11282693 HU212659 WELLE-DELTA KFT 7100 SZEKSZÁRD, SIÓ-MOTEL RJK Pécs 7 7 

632 10749524 HU711849 WEST UNION-IMPEX KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, RÁKÓCZI UTCA 98 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

633 21589977 HU212231 WIELANDER BT. 7800 SIKLÓS, BÉKE TÉR9/B RJK Pécs 7 7 7 7 

634 22461609 HU611860 WINKER BT. 9012 GYÕR-MÉNFÕCSANAK, FORRÁSKUT UTCA 62 RJK Gyõr 7 

635 11376190 HU501201 WOKER-TRADE KFT. 6224 TABDI, ERDÕALJA DÛLÕ 1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

636 13344087 HU209396 WUNDERLICH KFT. 7773 VILLÁNY, ZÁRTKERT RJK Pécs 7 7 7 7 

637 11890317 HU203006 X-DRINK KFT. 7960 SELLYE, KOSSUTH UTCA 61. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

638 11571436 HU512629 XO-DRINK KFT. 6000 KECSKEMÉT, MÁRIAHEGY72 RJK Kecs ke mét 2,7 2,7 

639 10531011 HU611937 Z + D KFT. 8360 KESZTHELY, HÉVIZI ÚT 130 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

640 12605255 HU503430 Z-KER KFT 6221 AKASZTÓ, SZENT ISTVÁN UTCA 29. RJK Kecs ke mét 7 

641 11530082 HU600964 ZALAVIN KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, MADÁCH UTCA 20. 7. 46. RJK Gyõr 7 

642 10508444 HU402321 ZSÁKAI KFT. 3200 GYÖNGYÖS, PÜSPÖKI UTCA 4 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

643 10795044 HU100545 ZWACK UNICUM RT. 1095 BUDAPEST, IX. KER., SOROKSÁRI ÚT 26 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

644 20923996 HU611771 ZÖLD HANGYA 2000 BT. 8315 GYENESDIÁS, GÖDÖRHÁZY UTCA 32 RJK Gyõr 7 

645 10035931 HU711546 ÁFÉSZ BAKTALÓRÁNTHÁZA 4561 BAKTALÓRÁNTHÁZA, PETÕFI KÖZ5 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

646 20368634 HU800677 ÁMOS BORHÁZ KFT. 8413 EPLÉNY, VESZPRÉMI UTCA 66 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 7 

647 46558017 HU804196 ÁNOSI VILMOS 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BORSZÉKI ÚT 37 RJK Szé kes fe hér vár 7 

648 12510544 HU712198 ÉDUNION KFT. 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 33 RJK Nyír egy há za 7 

649 10607282 HU503675 ÉLÉSKER KFT 5700 GYULA, HONVÉD UTCA 1 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

650 11792305 HU402241 ÉSZAK-KELET PRO-COOP RT. 3527 MISKOLC, FONODA UTCA 8 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 3 

651 10481734 HU612597 ÖREG MALOM KFT. 9735 CSEPREG, ÖREG MALOM FOGADÓ RJK Gyõr 7 7 

652 13019486 HU700077 ÜDÍTÕ-CENTRUM KFT 4242 HAJDÚHADHÁZ, FÖLDI JÁNOS UTCA 27 RJK Nyír egy há za 7 

1
0

5
0

P
É

N
Z

Ü
G

Y
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

5
. szám



A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó
Vá lasz tott bí ró ság
k ö z  l e  m é  n y e

a Vá lasz tott bí ró ság el já rá si sza bály za tá ról

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság 
El já rá si Sza bály za ta

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság nak az
el já rá sá ra az aláb bi, ál ta la al ko tott El já rá si Sza bály zat nak
(to váb bi ak ban: Sza bály zat) a ren del ke zé sei az irány adók.

I.
Az el já rás alap ve tõ sza bá lyai

1. § Az el já rá si sza bá lyok meg ha tá ro zá sa

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság ha tás -
kö ré be tar to zó jog vi ták kal1 kap cso la tos el já rás so rán a je -
len Sza bály zat ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Ameny -
nyiben va la mely el já rá si kér dés ben sem a választott -
bíráskodásról szó ló 1994. évi LXXI. tör vény, sem pe dig e 
Sza bály zat nem tar tal maz ren del ke zést, ak kor a kö ve ten -
dõ el já rást a Vá lasz tott bí ró ság sza bad be lá tá sa sze rint ha -
tá roz za meg.

2. § Az al kal ma zan dó anya gi jog meg ha tá ro zá sa

(1) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság ha -
tá ro za tát - a (2)-(5) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel - a
ma gyar anya gi jog sza bá lya i val és a szer zõ dés ren del ke zé -
se i vel össz hang ban, az al kal ma zan dó tõzs dei alap sza bá -
lyok és más tõzs dei il let ve köz pon ti ér ték tá ri és el szá mo ló -
há zi sza bály za tok, va la mint az egyes pi a co kon ki ala kult
üz le ti és ügy vi te li szo ká sok fi gye lem be vé te lé vel kö te les
meg hoz ni.

(2) Nem zet kö zi vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban a fe lek ál -
tal vá lasz tott anya gi jo got (ki kö tött jog) kell al kal maz ni.
Va la mely ál lam jo gá nak vagy jog rend sze ré nek al kal ma -
zan dó jog kén ti ki kö té sét - a fe lek el len ke zõ meg ál la po dá sa 
hi á nyá ban - úgy kell ér tel mez ni, mint amely az adott ál lam
jo gá nak a fel me rült kér dést köz vet le nül ren de zõ sza bá lya -
i ra utal.

(3) Amennyi ben nem zet kö zi vá lasz tott bí ró sá gi eljárás -
ban a fe lek nem a ma gyar anya gi jo got kö tik ki, a Vá lasz -
tott bí ró ság az érin tett kül föl di jog szak te kin té lyei kö zül
szak ér tõt bíz hat meg. E szak ér tõ dí ját és meg té rí ten dõ
költ sé ge it a Vá lasz tott bí ró ság ál la pít ja meg és azo kat a fe -
lek fe le-fe le arány ban kö te le sek meg elõ le gez ni.

1 A Vá lasz tott bí ró ság ha tás kö ré re vo nat ko zó tör vé nyi ren del ke zé se ket
az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za

(4) Ha a fe lek nem zet kö zi vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban
nem vá lasz tot tak jo got, az al kal ma zan dó anya gi jo got a
ma gyar nem zet kö zi kol lí zi ós ma gán jog sza bá lya i nak al -
kal ma zá sá val a Vá lasz tott bí ró ság ha tá roz za meg.

(5) Nem zet kö zi vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban va la mely
jog al kal ma zá sa he lyett a Vá lasz tott bí ró ság mél tá nyos ság
alap ján csak ak kor dönt het, ha a fe lek erre ki fe je zet ten fel -
ha tal maz ták.

3. § Ha té kony ság

A Vá lasz tott bí ró ság nak a pe rek ala pos tár gya lá sá ra és
az el já rás gyors, az el já ró ta nács meg ala ku lá sá tól szá mí tott 
- le he tõ ség sze rin ti - há rom hó na pon be lü li be fe je zé sé re
kell tö re ked nie.

4. § Gaz da sá gi ér de ke ket védõ bi zal mas ügy ke ze lés

(1) A vá lasz tott bí ró sá gi el já rás nem nyil vá nos (zárt), de
a fe lek ké ré sé re a Vá lasz tott bí ró ság má sok je len lé tét is en -
ge dé lyez he ti a tár gya lá so kon. Az el nök sé gi tag, a Hi va tal -
ve ze tõ és a Hi va tal al kal ma zot tai min den kor lá to zás tól
men te sen részt ve het nek a tár gya lá so kon. A Vá la szott bí -
róság dönt a szak ér tõ és a tanú rész vé te lé rõl.

(2) Az ira tok ba be te kin tés en ge dé lye zé se elõtt - ki vé ve,
ami kor a be te kin tést jog sza bály biz to sít ja - a Vá lasz tott bí -
ró ság ki ké ri a fe lek elõ ze tes hoz zá já ru lá sát, ha a ké rel me -
zõ a be te kin tés hez fû zõ dõ jo gos ér de két va ló szí nû sí tet te.
Az el nök sé gi tag, a Hi va tal ve ze tõ és a Pénz- és Tõ ke pi a ci
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság Hi va ta lá nak más al kal ma zot -
tai, va la mint meg bí zot ta ik az ira tok ba en ge dély nél kül,
minden kor lá to zás tól men te sen be te kint het nek.

(3) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság El -
nök sé gé nek és az El já ró ta nács nak a tag jai, a szak ér tõk, a
tol má csok, va la mint a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz -
tott bí ró ság Hi va ta lá nak al kal ma zot tai a tár gya lá so kon és
az ira tok ból tu do má suk ra ju tott ada to kat és té nye ket kö te -
le sek bi zal ma san ke zel ni.

(4) A fe lek bi zo nyí tá si in dít vá nyá ban kért meg ke re sés
tel je sí té se nem sér ti a bi zal mas ügy ke ze lés el vét. A meg -
ke re set tek kö te le sek a tu do má suk ra ju tott ada to kat és té -
nye ket bi zal ma san ke zel ni.

(5) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság El -
nök sé ge fél éven te, a leg alább fél éve meg ho zott, el já rást
meg szün te tõ ha tá ro za tok ról tá jé koz ta tást nyújt hat, amely -
ben a fe le ket gyûj tõ fo ga lom mal (pl.: áru tõzs dei szol gál -
tató, be fek te té si vál lal ko zás, bank stb.) írja kö rül, de meg
nem ne vez he ti.

5. § A fe lek egyen lõ el bá nás ban ré sze sí té se

A fe le ket a Vá lasz tott bí ró ság egyen lõ elbánás ban ré sze -
sí ti, és mind egyik fél nek meg ad ja a le he tõ sé get, hogy
ügyét elõ ad has sa.
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6. § Az el já rás nyel ve

(1) A tár gya lás nyel ve ma gyar. A tár gya lá si nyel vet nem 
is me rõ fél ké rel mé re és költ sé gé re tol mács ról kell gon dos -
kod ni.

(2) A Vá lasz tott bí ró ság ki vé te le sen más - a fe lek ál tal
kö zö sen meg je lölt - nyel ven is le foly tat hat ja a tár gya lást.
Eb ben az eset ben a Vá lasz tott bí ró ság ré szé re tör té nõ tol -
má cso lás költ sé ge it a fe lek nek fe le-fe le arány ban kell vi -
sel ni ük. A tol má csot az El já ró ta nács ren de li ki.

(3) A tár gya lás so rán al kal ma zott nyel vet kell al kal maz -
ni a fe lek be ad vá nya i ra, nyi lat ko za ta i ra, a tár gya lás ra, a
Vá lasz tott bí ró ság ha tá ro za tá ra, vagy bár mely más köz lé -
sé re. A fe lek kö te le sek sa ját költ sé gük re és fe le lõs sé gük re
gon dos kod ni az ira tok nak a tár gya lás so rán al kal ma zott
nyelv re való for dí tá sá ról.

7. § A jó hi sze mû per vi tel kö ve tel mé nye

(1) A fe lek per be li jo ga i kat jó hi sze mû en kö te le sek gya -
ko rol ni. A Vá lasz tott bí ró ság kö te les meg aka dá lyoz ni min -
den olyan cse lek ményt vagy egyéb ma ga tar tást, amely a
per el hú zá sá ra, vagy az igaz ság ki de rí té sé nek meg hi ú sí tá -
sá ra irá nyul.

(2) A rossz hi sze mû per vi tel a dí jak és költ sé gek meg té -
rí té sé re vo nat ko zó ha tá ro zat meg ho za ta la kor a ké se del met 
oko zó fél ter hé re fi gye lem be ve en dõ kö rül mény.

8. § Le mon dás a ki fo gás jo gá ról

Azt a fe let, aki tud ja, hogy az el já rás bár mely sza ka szá -
ban a választottbíráskod ásról szó ló 1994. évi LXXI. tör -
vény, vagy a fe lek el té rõ meg ál la po dá sát meg en ge dõ ren -
del ke zé sé nek, to váb bá a választottbíró sági szer zõdésnek,
vagy a je len sza bály zat bár mely elõ írá sá nak nem tett ele -
get, és az el já rás ban to vább ra is részt vesz anél kül, hogy
ezen mu lasz tás vagy el térés mi at ti ki fo gá sát ha la dék ta la -
nul bejelente né, úgy kell te kin te ni, mint aki a ki fo gás jo gá ról
le mon dott.

9. § Kéz be sí tés

(1) Ha a fe lek az elsõ tár gya lá son vagy azt kö ve tõ en
bár mi kor el té rõ en nem ál la pod tak meg, bár mely írás be li
köz lést azon a na pon kell át vett nek te kin te ni, ami kor

a) azt a cím zett nek sze mé lye sen át ad ták, vagy

b) azt a szék he lyé re, te lep he lyé re, vagy la kó he lyé re,
szo ká sos tar tóz ko dá si he lyé re vagy pos tai cí mé re kéz be sí -
tet ték. 

(2) Ha a kül de ményt az (1) be kez dés b) pont já ban fel so -
rolt kéz be sí té si he lyek egyi kén sem vet ték át, azt aján lott
le vél ben fel kell adni, vagy bár mi lyen oly mó don is el le het 
kül de ni, amely mód al kal mas a kéz be sí tés meg kí sér lé sé -
nek bi zo nyí tá sá ra. A cím zett utol só is mert szék he lyé re,
szo ká sos tar tóz ko dá si he lyé re vagy pos tai cí mé re így el -
kül dött írás be li köz lést bel föl di cím zett ese té ben az el kül -

dés tõl szá mí tott 8. na pon, kül föl di cím zett ese té ben a 15. na -
pon át vett nek kell te kin te ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti tör vé nyi kéz be sí té si elõ írás
al kal ma zá sa kor

a) a gaz dál ko dó szer ve zet al pe res cég bí ró sá gi ki vo -
nat tal iga zolt szék he lyé re,

b) ma gán sze mély al pe res ese té ben a fel pe res ál tal be -
csa tolt do ku men tu mok ban sze rep lõ, lak cím nyil ván tar tói
iga zo lás sal bi zo nyí tott la kó hely re ke rül meg kül dés re min -
den írás be li köz lés, és az kéz be sí tett nek te kin ten dõ bel föl -
di cím zett ese té ben az el kül dés tõl szá mí tott 8. na pon, kül -
földi cím zett ese té ben a 15. na pon. 

(4) Az elsõ írás be li köz lést kö ve tõ en a fe lek az el já rás
so rán 2 mun ka na pon be lül kö te le sek hi va ta lo san kö zöl ni
az El já ró ta náccsal kéz be sí té si cí mük meg vál to zá sát.

(5) A Vá lasz tott bí ró ság jó vá ha gyá sá val a fe lek az elsõ
tár gya lá son, és azt kö ve tõ en bár mi kor meg ál la pod hat nak
te le fa xos kéz be sí té si mód al kal ma zá sá ban, de a fa xon
meg kül dött do ku men tu mo kat pos tai úton, vagy más kéz -
be sí té si mód al kal ma zá sá val is meg kell kül de ni.  

A te le fax út ján kéz be sí tett do ku men tum a fel adó fax gé -
pen - el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig - do ku men tált idõ pon tot kö -
ve tõ 60 perc el tel té vel te kin ten dõ át vett nek.

(6) Az ira to kat a fél, vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a
Vá lasz tott bí ró ság Hi va ta lá ban el is mer vény el le né ben sze -
mé lye sen is át ve he ti.

(7) Amennyi ben a fél az el já rás egész tar ta má ra ügy vé -
det vagy jog ta ná csost ha tal maz fel kép vi se le té re, ak kor
min den „a fél nek” meg kül den dõ ira tot a fél he lyett a jogi
kép vi se lõ nek kell meg kül de ni.

A fél és jogi kép vi se lõ je kö zöt ti vi ták har ma dik sze mé -
lyek felé sem mi lyen jog ha tás sal nem bír nak, a kép vi se le ti
jo go sult ság a meg bí zá si jog vi szonyt meg szün te tõ irat ban
fog lal tak ha tá lyá val te kin ten dõ meg szûnt nek. Amíg a meg -
bí zás ha tály ban van, ezen sza bály zat al kal ma zá sá ban a „fél” 
alatt a jogi kép vi se lõ jét kell ér te ni.

II.
Az el já ró ta nács meg ala ku lá sa

10. § A ta nács össze té te le

(1) A Vá lasz tott bí ró ság a fe lek el té rõ megállapodá sának 
hi á nyá ban há rom vá lasz tott bí ró ból álló ta nács ban ítél -
kezik, vagy a je len Sza bály zat ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben egyes bí ró jár el.

(2) A fe lek ki vé te le sen meg ál la pod hat nak úgy is, hogy
az ügyük ben el já ró ta nács tag ja i nak szá ma 5, vagy 7, vagy
9 fõ. Eb ben az eset ben az el len ér de kû fe lek a 16. §-23. §-ban
meg je lölt díj (5 fõ ese té ben) 150, vagy (7 fõ ese té ben)
200, vagy (9 fõ ese té ben) 250 szá za lé kát egy más kö zött
egyen lõ arány ban meg oszt va kö te le sek meg elõ le gez ni.
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(3) Amennyi ben az al pe res meg ál la po dik a fel pe res sel
há rom fõ nél na gyobb el já ró ta nács vá lasz tá sá ban, de - a
fel pe res sel el len tét ben - a meg emel ke dett válasz tott -
bírósági díj té tel fe lét még sem fi ze ti be a meg ál la po dást kö -
ve tõ 8 na pon be lül a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz -
tott bí ró ság bank szám lá já ra, ak kor az el já rást a je len Sza -
bály zat azon ren del ke zé sei alap ján kell lefoly tatni, ame -
lyek a há rom ta gú ta nács ban tör té nõ ítélke zésre vo nat koz -
nak.  Eb ben az eset ben a fel pe res nek a díj több let azon nal
vissza té rí ten dõ, amint meg je löl te, hogy a ki je lölt vá lasz -
tott bí rák kö zül ki az az egy fõ, aki a je lölt je. Amennyi ben
az al pe res - an nak el le né re, hogy nem fi zet te be a há rom nál 
több tagú ta nács je lö lé sé hez kap cso ló dó meg emelt díj té telt 
- nem ne ve zi meg 8 na pon be lül azt a sze mélyt, akit a há -
rom ta gú el já ró ta nács ba je löl, ak kor a Pénz- és Tõ ke pi a ci
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság El nök sé gé nek tag ja je lö li ki az
al pe res he lyett a há rom ta gú el já ró ta nács azon tag ját, akit
al pe res el mu lasz tott ki je löl ni.

(4) Ugyan ez a sza bály al kal ma zan dó több al pe res ese té ben 
is, amennyi ben bár me lyi kük mu lasz tá sa mi att hi á nyo san
tesz nek ele get díj meg elõ le ge zé si kö te le zett sé gük nek.

(5) Az El já ró ta nács egyik tag ját a fel pe res, má sik tag ját
az al pe res sza bad be lá tá sa sze rint vá laszt ja ki a vá lasz tott -
bí rói tes tü let2 tag jai kö zül. Az el len ér de kû fe lek a (2) be -
kez dés ben fog lalt eset ben ér te lem sze rû en 2-2, 3-3, il let ve
4-4 tes tü le ti ta got vá laszt hat nak.

(6) A fél, a jó hi sze mû per vi tel el ve i re fi gye lem mel
olyan sze mélyt kö te les ki vá lasz ta ni a vá lasz tott bí rói név -
jegy zékbõl, aki a fel ké rést el is fo gad ja, és aki vel szem ben
nem áll fenn ki zá rá si ok. A (3) be kez dés ben fog lalt eset ben 
ezen el vá rá sok nak a fél min den egyes ki je lö lé sé nek meg
kell fe lel nie. A ki zá rá si ok fenn ál lá sá tól füg get le nül a vá -
lasz tott bí ró nem fo gad hat el to váb bi ügyek ben való el já -
rás ra fel ké rést, ha az adott nap tá ri év ben (ja nu ár 1.-de -
cember 31.) már há rom ügy ben jog ér vé nye sen alá írt el fo -
ga dó nyi lat ko za tot, mi vel el len kezõ eset ben a tiszt ség es -
kü nek meg fe lelõ gon dos és mél tó be töl té se, az ügyek
alapos meg is me ré se ve szély be kerülhetne.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben több fel -
pe res, vagy több al pe res is csak egy -egy vá lasz tott bí rót je -
löl het meg, és amennyi ben a válasz tott bíró sze mé lyé ben
- a Vá lasz tott bí ró ság ál tal meg sza bott ha tár idõn be lül - nem
tud nak meg ál la pod ni, a vá lasz tottbírót he lyet tük a Pénz-
és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el nök sé gi tag ja je -
lö li ki.

(8) Ha a fél a ke re se té ben, il let ve vá lasz ira tá ban nem je -
löl vá lasz tott bí rót, il let ve választottbí rókat, ak kor a je lö -
lést a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el nök -
sé gi tag ja el vé gez he ti he lyet te.

2 Lásd.: 3. szá mú mel lék let

A vá lasz tott bí ró je lö lé se so rán fi gye lem mel kell len ni a
fe lek meg ál la po dá sá ban a vá lasz tott bí ró tól meg kí vánt
szak kép zett ség re és min den olyan szem pont ra, amely
nagy va ló szí nû ség gel biz to sít ja füg get len és pár tat lan vá -
lasz tott bí ró ki je lö lé sét.

(9) A vá lasz tott bí ró e meg bí za tá sát a fe lek hez in té zett
írás be li nyi lat ko zat ban fo gad ja el, és ha la dék ta la nul kö te -
les fel tár ni a fe lek elõtt min den olyan kö rül ményt, amely
jo gos két sé ge ket éb reszt het füg get len sé ge vagy pár tat lan -
sá ga te kin te té ben, ki vé ve, ha a fe le ket ezek rõl már ko -
rábban tá jé koz tat ta.

(10) A fe lek ál tal ki je lölt vá lasz tott bí rók vá lasztják
meg az El já ró ta nács el nö két, biz to sít va azon elv ér vé -
nye sü lé sét, hogy az El já ró ta nács leg alább egy tag já nak
ma gyar jogi egye te mi dip lo má val kell ren del kez nie.
Amennyi ben az el nök meg vá lasz tá sa a má so dik vá lasz -
tott bí ró megneve zésé tõl szá mí tott 8 na pon be lül nem tör -
té nik meg, a ta nács el nö két a Pénz- és Tõke pi a ci Ál lan dó
Vá lasz tott bí ró ság El nök sé gé nek tag ja ha la dék ta la nul
kije löli.3 A 10. § (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban 
fog lalt kor lá to zást az el já ró ta nács el nö ké nek meg vá lasz -
tá sa kor il let ve ki je lö lé se kor is al kal maz ni kell.

(11) A (10) be kez dés ren del ke zé se it há rom nál több tagú 
ta nács el nö ké nek meg vá lasz tá sá nál az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy az el nök sze mé lyé rõl a vá lasz tott bí rák
há rom ne gye des szó több ség gel dön te nek. Amennyi ben
a sza va zás nem ve zet ered mény re, az El já ró ta nács el nö -
két a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el -
nök sé gi tag ja je lö li ki.

11. § Az egyes bí ró ha tás kö re

(1) Ha az al pe res vá lasz ira tá ban a fel pe res ke re se ti kö ve -
te lé sét el is me ri, az el já rást meg szün te tõ ha tá ro za tot egyes -
bí ró ként a fel pe res ál tal ki je lölt vá lasz tott bí ró, vagy ha a fel -
pe res nem je lölt vá lasz tott bí rót, a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál -
landó Vá lasz tott bí ró ság El nök sé gi tag ja hoz za meg. 

(2) Az egyes bí ró meg te he ti mind azo kat az in téz ke dé se -
ket és meg hoz hat ja mind azo kat a ha tá ro za to kat, ame lye ket 
a je len Sza bály zat az El já ró ta nács nak, vagy an nak el nö -
kének a ha tás kö ré be utal. 

12. § A ki zá rá si el já rás

(1) Az ügy in té zé sé bõl ki van zár va, és ab ban mint vá -
lasz tott bí ró, vagy szak ér tõ nem ve het részt:

a) aki a vi tás ügy ben fél ként részt ve võ szer ve zet, for -
galma zó, meg bí zást adó, tõzs de tag, vagy gaz da sá gi tár -
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saság tu laj do no sa, al kal ma zott ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je,
al ku sza, kép vi se lõ je,

b) aki az ügy ben el járt, vagy ab ban ér de kelt,

c) aki az a) és b) pont ban fel so rolt sze mé lyek [Ptk. 685. §-á -

nak b) pont ja sze rin ti] kö ze li hoz zá tar to zó ja,

d) aki tõl az ügy tár gyi la gos meg íté lé se egyéb ok ból nem 
vár ha tó el (el fo gult ság).

(2) A ki zá rá si okot a fél nek is be kell je len te nie az elsõ
tár gya lás vé gé ig. Az elsõ tár gya lást kö ve tõ en azon ban
csak olyan ki zá rá si ok fenn ál lá sát je lent he ti be, amely nek
alap já ul szol gá ló tény vagy kö rül mény ál ta la bi zo nyí tan -
dó an a vá lasz tást, vagy a ki je lö lést kö ve tõ en ju tott tu do -
má sá ra.

(3) Az a fél, aki a vá lasz tott bí ró el len ki zá rá si in dít -
vánnyal kí ván élni, az in dít vány in dok lá sát is tar tal ma zó
írás be li nyi lat ko za tot at tól a nap tól szá mí tott 15 na pon be -
lül kö te les meg kül de ni a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá -
lasz tott bí ró ság El nök sé gé nek, amely na pon a Vá lasz tott bí -
ró ság össze té te lé rõl tu do mást szer zett, vagy ami kor a ki zá -
rás alap já ul szol gá ló, a fe lek meg ál la po dá sa sze rint szük -
sé ges szak kép zett ség té nye, vagy a füg get len ség, vagy
pár tat lan ság te kin te té ben jo gos két sé get éb resz tõ kö rül -
mény elõt te is mert té vált.

(4) A fél, az ál ta la ki je lölt, vagy azon vá lasz tott bí ró el -
len, aki nek ki je lö lé sé ben részt vett, csak olyan ok ból él het
a (3) be kez dés alap ján ki fo gás sal, amely a ki je lö lést kö ve -
tõ en vált elõt te is mert té.

(5) Ha a ki zá rá si in dít vánnyal érin tett vá lasz tott bí ró
meg bí za tá sá ról nem mond le, vagy a má sik fél az in dít -
vánnyal nem ért egyet, a ké re lem rõl a Pénz- és Tõ ke pi a ci
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el nök sé gi tag ja dönt. Ha a ki zá -
rá si in dít ványt nem a vá lasz tott bí ró nyúj tot ta be, nyilatko -
zatát a dön tés elõtt be kell sze rez ni.

(6) Ha vá lasz tott bí ró ki zá rá sá ra irá nyu ló in dít vány nem
ve zet ered mény re, az in dít vá nyo zó fél az el uta sí tó ha tá ro -
zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kér he ti a
Fõvá ro si Bí ró sá got, hogy dönt sön a ki zá rá si ké re lem rõl. 
E dön tés meg ho za ta lá ig a Vá lasz tott bí ró ság - a ki zá rás sal
érin tett vá lasz tott bí rót is be le ért ve - foly tat hat ja az el já rást
és ha tá ro za tot is hoz hat.

(7) A vá lasz tott bí ró vagy a szak ér tõ a Pénz- és Tõ ke pi a ci
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság El nök sé gi tag já nak ha la dék ta -
la nul kö te les bejelen teni, ha vele szem ben ki zá rá si ok áll
fenn.

13. § A vá lasz tott bí rói meg bí za tás meg szû né se

(1) Az el já ró vá lasz tott bí ró meg bí za tá sa a fo lya mat ban
lévõ jog vi tát el dön tõ íté let meg ho za ta lá nak idõ pont já ig
tart, de meg hosszab bo dik az íté let ki ja ví tá sá ra, ér tel me zé -

sé re, vagy ki egé szí té sé re irá nyu ló ké re lem el bí rá lá sá nak
idõ tar ta má val.

(2) Az el já ró bíró meg bí za tá sa le mon dás sal, vagy a
12. §-ban fog lalt ese tek ben ki zá rá si in dít ványt helyben -
hagyó dön tés sel, vagy a Fõ vá ro si Bí ró ság ha tá ro za tá val is
meg szûn het.

(3) Meg szû nik to váb bá a vá lasz tott bí rói tiszt ség a Pénz- 
és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság Szer ve ze ti Sza -
bály za tá ban az aláb bi ak sze rint meg ha tá ro zott tes tü le ti
tag ság meg szû né se kor is, ha a vá lasz tott bí ró:

1. jogi kép vi se let el lá tá sát vál lal ta a Vá lasz tott bí ró ság
elõtt fo lyó bár mely el já rás ban, a meg bí zás el fo ga dá sá nak
nap já tól,

2. fel men té sét kér te,

3. a ki je lö lõ fó rum (il le té kes tõzs dei köz gyû lés, il let ve
bank szö vet sé gi tes tü le ti ülés) vissza hív ja,

4. sze mé lyét il le tõ en olyan ha tá ro za tok szü let tek, ame lyek
aka dá lyát je len tet ték vol na meg vá lasz tá sá nak,

5. össze fér he tet len né vált, az Eti kai Bi zott ság vo nat ko zó
ha tá ro za tá nak ha tá lyá val,

6. el ha lá lo zott.

(4) Az el já ró vá lasz tott bí ró az íté let meg ho za ta lát meg -
elõ zõ utol só tár gya lás be re kesz té sét kö ve tõ idõ sza kot ki -
vé ve tiszt sé gé rõl az el já rás bár mely sza ka szá ban le mond hat.

(5) Amennyi ben az el já ró vá lasz tott bí ró tar tó san aka dá -
lyoz tat va van fel ada tai el lá tá sá ban, úgy szin tén ak kor, ha
más ok ból kel lõ idõ ben nem jár el, tiszt sé gé rõl le kell mon -
da nia. Ezen kö te le zett ség hez kap cso ló dó vita föl me rü lé se
ese tén a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság El -
nök sé ge ha tá ro zat tal meg szün tet he ti a vita tár gyá vá tett el -
já ró ta ná csi tag sá got.

(6) Ha az el já ró vá lasz tott bí ró meg bí za tá sa az elõ zõ
(2)-(5) be kez dé sek ben sza bá lyo zott bár mely ok ból meg -
szû nik, he lyet te új vá lasz tott bí rót kell ki je löl ni ugyan azon
ren del ke zé sek al kal ma zá sá val, mint ame lyek sze rint ko -
ráb ban a vá lasz tott bí rót ki je löl ték.

III.

Az el já rás meg in dí tá sa

14. § A be ad vá nyok be nyúj tá sa

(1) A be ad vá nyo kat a Vá lasz tott bí ró ság nál néggyel
több pél dány ban kell be nyúj ta ni, mint ahány fél a per ben
ér de kelt.

(2) A be ad vá nyo kat a tár gya lás nyel vén kell megszer -
keszteni.
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(3) Amennyi ben a Vá lasz tott bí ró ság Hi va tal ve ze tõ je
meg ál la pít ja, hogy a be nyúj tott ke re set le vél ala ki lag vagy
tar tal mi lag hi á nyos, vagy nem fe lel meg a sza bály zat elõ -
írá sa i nak, fel szó lít ja fel pe rest a hi ány pót lás ra. A hi ány pót -
lás ra meg sza bott ha tár idõ nem halad hatja meg a fel szó lí tás 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pot. Az el já rás ak kor in dul
meg, ami kor fel pe res a hi ány pót lá si kö te le zett sé gé nek ma -
ra dék ta la nul ele get tett, azaz a pót ló la gos ira tok is be nyúj -
tás ra ke rül tek.

A ke re set le vél nek tar tal maz nia kell:

a) a fe lek nek és kép vi se lõ ik nek ne vét, iga zolt szék -
helyét, vagy la kó he lyét és per be li ál lá sát,

b) az ér vé nye sí te ni kí vánt jo got, az an nak alap jáu l szol -
gá ló té nyek nek és azok bi zo nyí té ka i nak elõ adá sá val,

c) a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság ha -
tás kö ré nek megállapításá hoz szük sé ges ada to kat,

d) a ke re se ti ké rel met,

e) a per ér té ket,

f) a fel pe res ál tal meg je lölt vá lasz tott bí ró ne vét vagy
arra irá nyu ló ké rel met, hogy az Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan -
dó Vá lasz tott bí ró ság El nök sé ge je lölje ki a vá lasz tott bí rót
(a fel pe res meg ne vez het pót vá lasz tott bí rót is),

g) a ke re set le vél hez mel lé kelt ira to kat (köz tük a vá lasz -
tott bí ró sá gi díj be fi ze té sét iga zo ló ok ira tot, a jogi kép vi -
selõ meg ha tal ma zá sát stb.) és azok össze sí tõ lis tá ját, 

f) a fel pe res cég sze rû alá írá sát, vagy a meghatal ma -
zással iga zolt jogi kép vi se lõ alá írá sát.

(5) Az al pe res a fel pe re si ke re se ti ké re lem re vo nat ko zó
vá lasz ira tát - a bi zo nyí té kok egy ide jû meg je lö lé sé vel - a
ke re set kéz be sí té sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kö te les be -
nyúj ta ni. Ezt a ha tár idõt az al pe res ké rel mé re a Pénz- és
Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el nök sé gi tag ja leg -
fel jebb to váb bi 8 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(6) Az al pe res vá lasz ira tá ban kö te les vá lasz tott bí rót ki -
je löl ni, vagy kér ni, hogy he lyet te a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál -
lan dó Vá lasz tott bí ró ság El nök sé ge je löl jön vá lasz tott -
bírót. Az al pe res pót vá lasz tott bí rót is je löl het.

(7) Bár me lyik fél mó do sít hat ja ke re se tét és vá lasz ira tát
a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás so rán, ki vé ve, ha a Vá lasz tott -
bí ró ság az ezen el já rás sal oko zott in do ko lat lan ké se de lem
mi att an nak elõ ter jesz té sét ki zár ja.

(8) A ke re set re vo nat ko zó ren del ke zé se ket a vi szont ke -
re set re, a vá lasz irat tal kap cso la to sa kat pe dig a vi szont ke -
re set tel szem be ni vá lasz irat ra is al kal maz ni kell, ki vé ve
a (3) és a (6) be kez dés ben fog lal ta kat. 

15. § A per tárgy ér té ke

(1) Pénz kö ve te lé sek irán ti ke re se tek nél a per tárgy ér té ke
a kö ve telt összeg.

(2) A per tárgy ér té ke a jog vi ta alap já ul szol gá ló ér ték -
pa pí rok mennyi sé gé nek:

a) a ke re set be nyúj tá sa elõtt ki ala kult utol só zá ró ár fo -
lya mon szá mí tott ér té ke, vagy

b) a ki bo csá tá si ér té ke, ha zá ró ár fo lya ma egyál talán
nem ala kult ki.

c) Ha az a) és b) pont ban fog lal tak alap ján a per tárgy ér -
té ke nem ál la pít ha tó meg, ak kor a ke re set ben meg je lölt ér -
ték pa pír mennyi sé get a ke re set be nyúj tá sa ko ri pi a ci ér -
téken kell szám ba ven ni.

(3) Azon tõzs dei ter mé kek vo nat ko zá sá ban, ame lyek -
ben a fi zi kai ter mék szál lí tás sal tör té nõ tel je sí tés le het -
séges, a per tárgy ér té ke:

a) a ter mék mennyi sé gé nek a Bu da pes ti Áru tõzs de ál tal
meg ál la pí tott, a le já ra ti ha tár idõ nyi tott po zí ci ó i ra ér vé nyes
vég sõ el szá mo ló ár alap ján meg ál la pí tott össze ge,

b) a ke re set be nyúj tá sa elõt ti tõzs de na pon a Bu da pes ti
Áru tõzs de ál tal meg ál la pí tott el szá mo ló ár, amennyi ben a
vég sõ el szá mo ló ár még nem ala kult ki,

c) tõzs dei ügy let nek lik vi dá lás sal tör té nõ meg szün te té -
se ese tén pe dig a tõzs dei ter mék mennyi sé gé nek a lik vi -
dálás nap ján ér vé nyes el szá mo ló ár alap ján meg ál la pí tott
össze ge.

(4) Azon áru tõzs dei ter mé kek vo nat ko zá sá ban, ame lyek 
ese té ben csak kész pén zes el szá mo lás sal tör té nõ tel je sí tés
le het sé ges, a per tárgy ér té ke:

a) a ter mék mennyi sé gé nek a Bu da pes ti Áru tõzs de ál tal
meg ál la pí tott, a le já ra ti ha tár idõ nyi tott po zí ci ó i ra ér vé -
nyes vég sõ el szá mo ló ár és a kö tés ár kö zöt ti kü lön bö zet
össze ge,

b) a ke re set be nyúj tá sa elõt ti tõzs de na pon a Bu da pes ti
Áru tõzs de ál tal meg ál la pí tott el szá mo ló ár és a kö tés ár
kü lön bö ze te, amennyi ben a vég sõ el szá mo ló ár még nem
ala kult ki,

c) tõzs dei ügy let nek lik vi dá lás sal tör té nõ meg szün te té se
ese tén pe dig a tõzs dei ter mék mennyi sé gé nek a lik vi dá lás
nap ján ér vé nyes el szá mo ló ár és a kö tés ár kü lön bö ze te.

(5) Azon na li áru tõzs de ügy le tek ese té ben a tõzs dei köt -
jegy ben meg je lölt vé tel ár össze ge a per tárgy ér té ke.

(6) Meg ha tá ro zott cse lek mény vagy cse lek mény tõl való 
tar tóz ko dás irán ti ke re set nél a per tárgy ér té ke a fel pe res nél 
fenn ál ló va gyo ni ér dek ér té ke.

(7) Több kö ve te lés ese tén az egyes kö ve te lé sek ér té két
kü lön kell meg ál la pí ta ni, és a per tárgy ér té ke ilyen kor va -
la mennyi kö ve te lés együt tes össze ge.

(8) Ha a fel pe res egy ál ta lán nem, vagy a köz tu do más sal
el len tét ben tün tet te fel a per tárgy ér té két, azt a Választott -
bíróság hi va tal ból, vagy az al pe res ké rel mé re a ren del ke -
zés re álló ada tok alap ján ha tá roz za meg.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1055



1056 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

16. § Díj- és költ ség vi se lés, il le ték fi ze tés

(1) A Vá lasz tott bí ró ság az el já rás dí já nak és költ sé gé -
nek össze gét, meg osz tá sát, és megtérí tését je len Sza bály -
zat elõ írá sai alap ján, a be nyúj tott bi zony latok fi gye lem be -
vé te lé vel ál la pít ja meg.

(2) A Vá lasz tott bí ró ság a díj- és költ ség vi se lés fe lõl az
el já rást be fe je zõ ha tá ro za tá ban dönt, ki vé ve, ha a per -
nyertes fél e kér dés ben a ha tá ro zat ho za tal mel lõ zé sét kéri.

(3) A vá lasz tott bí ró sá gi díj és a vá lasz tott bí ró sá gi költ -
sé gek - a je len sza kasz (4) és (5) bekezdése iben, va la mint a 
2. § (3) be kez dé sé ben, to váb bá a 6. § és a 7. §-ban fog lalt
ese tek ki vé te lé vel - a per vesz tes fe let ter he lik.

(4) Ha a fél, neki fel ró ha tó mó don fe les le ges költsége -
ket okoz, ezek meg té rí té sé re per nyer tes sé ge ese tén sem
tart hat igényt, il le tõ leg az így oko zott költ ség meg té rí té -
sére per nyer tes sé gé tõl füg get lenül kö te lez he tõ.

(5) A fe lek a je len § (3) és (4) be kez dé sé ben foglal ta któl
el té rõ en is meg ál la pod hat nak a díj- és költ ség vi se lés rõl.

(6) A per ben a fe le ket költ ség men tes ség ben vagy ille ték -
feljegy zé si jog ban nem le het ré sze sí te ni. Jog sza bály ban
biz to sí tott sze mé lyes vagy tár gyi il le ték men tes ség nem
men te sít a vá lasz tott bí ró sá gi díj és költ sé gek meg elõ zé se
és meg té rí té se alól.

(7) A fel pe res a per tárgy ér té ke alap ján meg ál la pí tott
vá lasz tott bí ró sá gi dí jat és az il le té ket leg ké sõbb a ke re set -

le vél be nyúj tá sá val egy ide jû leg kö te les a Pénz- és Tõ ke -
pia ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság szám lá já ra be fi zet ni. A díj 
és az il le ték csak kész pénz ben fi zet he tõ, vagy utal ha tó át,
ok mány bé lyeg fel hasz ná lá sá val egyik sem ró ha tó le.
Az ezen sza bály is me re té nek hi á nyá ban meg vá sá rolt ok -
mány bé lye gek el len ér té ké nek vissza té rí té sé ben a Pénz- és
Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság köz ben já rá sa nem
vár ha tó el.

17. § Vá lasz tott bí ró sá gi díj és a vá lasz tott bí ró sá gi költ -
sé gek

(1) A vá lasz tott bí ró sá gi díj el sõ sor ban az aláb bi ak ban
fel so rolt ele me ket fog lal ja ma gá ban:

a) a vá lasz tott bí rók tisz te let dí ja,

b) az ad mi niszt ra tív és tech ni kai sze mély zet mun ka dí ja,

c) az ügy vi te li inf ra struk tú ra igény be vé te lé nek el len ér -
té ke,

d) a vá lasz tott bí rák tes tü le té nek szer ve ze ti költ sé gei.

(2) A vá lasz tott bí ró sá gi költ sé gek az el já rás fo lya mán
ki fi ze tett azon össze gek, ame lyek a fe lek nél ér de ke ik nek a 
Vá lasz tott bí ró ság elõt ti vé del me kap csán me rül tek fel, így
kü lö nö sen a tar tó san kül föl dön tar tóz ko dó vá lasz tott bí rák
uta zá si és tar tóz ko dá si költ sé gei, tol má csok és szak ér tõk
dí ja zá sa, ne ve zet tek és a ta núk költ sé gei, a jogi kép vi se lõk
mun ka dí ja és költ sé gei stb.

18. § A vá lasz tott bí ró sá gi díj mér té ke

(1) A vá lasz tott bí ró sá gi díj össze ge a per tárgy ér ték tõl füg gõ en a kö vet ke zõ:

1500000 Ft-ig       135 000 Ft
1 500 000-10 000 000 Ft-ig      135 000 Ft és az 1 500 000 Ft fe let ti rész 9%-a,
10 000 000-50 000 000 Ft-ig      900 000 Ft és a 10 000 000 Ft fe let ti rész 5%-a,
50 000 000-100 000 000 Ft-ig   2 900 000 Ft és az 50 000 000 Ft fe let ti rész 4%-a,
100 000 000-500 000 000 Ft-ig   4 900 000 Ft és a 100 000 000 Ft fe let ti rész 1,5%-a
500 000 000-1 000 000 000 Ft-ig 10 900 000 Ft és az 500 000 000 Ft fe let ti rész 1,1%-a
1 000 000 000-5 000 000 000 Ft-ig 16 400 000 Ft és az 1 000 000 000 Ft fe let ti rész 0,6%-a
5 000 000 000 Ft fe lett  40 400 000 Ft és az 5 000 000 000 Ft fe let ti rész 0,06%-a.
(2) Amennyi ben a per tárgy ér té ke a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság je len El já rá si Sza bály za ta alap ján nem 

ál la pít ha tó meg, a vá lasz tott bí ró sá gi díj 300 000 Ft.

19. § Díj ked vez mé nyek

(1) Ha az al pe res vá lasz ira tá ban a fel pe res ke re se ti kö ve te lé sét el is me ri, és így a dön tést egyes bí ró hoz za meg, a vá -
lasz tott bí ró sá gi díj össze gé bõl a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság 50%-ot vissza té rít.

(2) Ha a fel pe res még az el já ró ta nács meg ala ku lá sa elõtt vissza von ja ke re se tét, a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz -
tott bí ró ság vissza té rí ti a vá lasz tott bí ró sá gi díj 75%-át.

(3) Ab ban az eset ben, ha az El já ró ta nács már meg ala kult, de az elsõ tár gya lá si ha tár nap ki tû zé sé rõl szó ló ér te sí tés
még nem ke rült ki kül dés re, to váb bá ak kor is, ha az ér te sí tés ki kül dé sét kö ve tõ en a fel pe res az elsõ tár gya lá si ha tár nap
elõtt von ja vissza ke re se tét, va la mint azok ban az ese tek ben, ami kor a fe lek a Vá lasz tott bí ró ság gal a jel zett ha tár na pig
köz lik, hogy el áll nak vi tá juk nak vá lasz tott bí ró sá gi úton tör té nõ el bí rá lá sá tól, a fel pe res nek vissza té rí ten dõ a vá lasz tott -
bí ró sá gi díj 40%-a.



(4) A je len § (1)-(3) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott
vissza té rí té sek ese tén sem le het ke ve sebb a vá lasz tott bí ró -
sá gi díj 200 000 Ft-nál.

(5) A je len § (1)-(3) be kez dé sei ese té ben a  vá lasz tott bí -
ró sá gi díj rész be ni vissza té rí té sé re vo nat ko zó ha tá ro za tot a 
Vá lasz tott bí ró ság az el já rás  be fe je zé sé rõl szó ló ha tá ro zat -
tal együtt hoz za meg. Ha az El já ró ta nács még nem ala kult
meg, a díj  vissza té rí té sé re vo nat ko zó ha tá ro za tot a Pénz-
és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság El nök sé gi tag ja
hoz za meg.

(6) Ha a Vá lasz tott bí ró ság sa ját ha tás kö ré nek hi á nya
mi att az el já rást meg szün te ti, a fel pe res nek a tel jes díj
vissza fi ze ten dõ.

20. § A vi szont ke re set díja

(1) Vi szont ke re set ese tén ugyan azok a vá lasz tott bí ró sá gi
dí jak nyer nek al kal ma zást, mint az alap ke re set ese té ben.

(2) Amennyi ben a fél olyan be szá mí tá si ki fo gást ter jeszt 
elõ, amely nek el bí rá lá sa tény ál lás be li vagy jogi kér dés
tisz tá zá sát te szi szük sé ges sé, a Vá lasz tott bí ró ság a vi -
szont ke re set ese té re ér vé nyes vá lasz tott bí ró sá gi díj meg fi -
ze té sét ír hat ja elõ a be szá mí tá si ki fo gást elõ ter jesz tõ fél
ter hé re.

21. § Költ ség elõ le ge zés

(1) A vá lasz tott bí ró sá gi költ sé gek elõ le ge zé sé re azt a
fe let kell kö te lez ni, aki nek a bi zo nyí tás ér de ké ben áll,
vagy aki nek vo nat ko zó in dít vá nyát a Vá lasz tott bí ró ság in -
do kolt nak íté li meg.

(2) Ha az (1) be kez dés alap ján a költ ség vi se lõ nem ál la -
pít ha tó meg és az el já rás foly ta tá sá hoz az in téz ke dés szük -
sé ges, ak kor a fel pe rest kell kö te lez ni a költ sé gek meg elõ -
le ge zé sé re.

(3) A for dí tás és a tol má cso lás költ sé ge i nek meg -
elõlege zése azt a fe let ter he li, aki azt kér te, ki vé ve a je len
El já rá si Sza bály zat 6. § (2) be kez dé sé ben fog lalt ese tet.

(4) A Vá lasz tott bí ró ság kö te le zi a kül föl di la kó he lyû
vá lasz tott bí rót je lö lõ fe let - il let ve kül föl di la kó he lyû el -
nök vá lasz tá sa ese tén a fe le ket - a vá lasz tott bí ró, vagy az
el nök uta zá si és tar tóz ko dá si költ sé gei fe de zé sé hez szük -
sé ges költ ség elõ leg meg fi ze té sé re.

22. § Il le ték

(1) A je len Sza bály zat élet be lép te té se kor ha tá lyos il le té -
kek rõl szó ló 1990. évi XCIII. tör vény 55. §-a ér tel mé ben a
vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban az il le ték az el já rás tár gya ér -
té ké nek 1%-a, de leg alább 5000 Ft, és leg fel jebb 250 000 Ft.
Ha az el já rás tár gyá nak ér té ke nem ál la pít ha tó meg, az il -
leték 10 000 Ft.

(2) Az il le té ket a 16. § (7) be kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en kell le ró ni.

23. § Kép vi se let az el já rás ban

(1) A fél az el já rás ban sze mé lye sen, erre fel jo go sí tott
hoz zá tar to zó ja, vagy jogi kép vi se lõ je út ján jár el. A meg -
ha tal ma zás kor lá to zá sa csak annyi ban ha tá lyos, amennyi -
ben az ma gá ból a meg ha tal ma zás ból ki tû nik, de olyan
kép vi se le ti nyi lat ko zat a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban nem 
te he tõ, amely a kép vi se lõt a kéz be sí tés bõl ki zár ja.

(2) Az el já rás egész tar ta má ra szó ló tel jes körû meg ha -
tal ma zás ki ter jed min den nyi lat ko zat ra, cse lek mény re,
jog le mon dás ra, jog el is me rés re és egyez ség kö té sé re, va la -
mint pénz nek és do log nak az át vé te lé re is.

(3) Ügy véd ként a Vá lasz tott bí ró ság elõtt ki zá ró lag
olyan ügy véd jár hat el, aki bár me lyik ma gyar Ügy vé di Ka -
ma ra tag ja.

24. § Be avat ko zás a per be

A Vá lasz tott bí ró ság elõtt fo lyó per be be avat ko zó ként
per be lép ni nem le het.

25. § Ide ig le nes in téz ke dé sek el ren de lé se

(1) Az El já ró ta nács ké re lem re bár me lyik fe let kö te lez -
he ti, hogy min den olyan ide ig le nes ren del ke zés nek te gyen 
ele get, ame lyet a vita tár gya vo nat ko zá sá ban a Vá lasz tott -
bí ró ság szük sé ges nek tart. Az ilyen in téz ke dés sel kap cso -
lat ban a Vá lasz tott bí ró ság bár me lyik fe let kö te lez he ti
meg fe le lõ biz to sí ték adá sá ra. 

(2) Az ide ig le nes in téz ke dés tár gyá ban ho zott ha tá ro zat
mind ad dig ha tály ban ma rad, amíg azt a Vá lasz tott bí ró ság
újabb ha tá ro za tá val ha tá lyon kí vül nem he lye zi, vagy
ugyan ab ban a kér dés ben íté le tet nem hoz.

26. § A bí ró ság ál tal nyúj tott jog se gély

(1) A fél nek a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás elõtt vagy alatt a 
bí ró ság hoz be nyúj tott, ide ig le nes in téz ke dé sek meg té te lé -
re irá nyu ló ké rel me és a Vá lasz tott bí ró ság e ké re lem nek
helyt adó in téz ke dé se nem össze egyez tet he tet len a vá lasz -
tott bí ró sá gi el já rás sal.

(2) A bí ró ság biz to sí tá si in téz ke dést ren del het el a Vá -
lasz tott bí ró ság elõtt fo lya mat ban lévõ ügy ben, ha a biz to -
sí tá si in téz ke dést kérõ fél a kö ve te lé sé nek lét re jöt tét,
mennyi sé gét és le jár tát köz ok irat tal vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat tal iga zol ja.

(3) A fél a ké rel me be nyúj tá sá ról és a bí ró ság in téz ke dé -
sé rõl, il let ve a ké re lem el uta sí tá sá ról a Választott bíróságot 
ha la dék ta la nul ér te sí te ni kö te les.

IV.
Szó be li tár gya lás és írás be li el já rás

27. § A tár gya lás

(1) A fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban a Vá lasz -
tott bí ró ság kö te les a fe le ket meg hall gat ni, és le he tõ sé get
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adni szá muk ra be ad vá nya ik és bi zo nyí tá si in dít vá nya ik
elõterjesz té sére.

(2) A fe le ket 15 nap pal elõ re ér te sí te ni kell a tár gya lás -
ról. A két tár gya lás kö zöt ti idõ tar ta mot a Vá lasz tott bí ró ság 
be lá tá sa sze rint le rö vi dít he ti. A fe le ket kel lõ idõ ben, elõ -
ze te sen ér te sí te ni kell olyan el já rá si cse lek mé nyek rõl,
ame lyek nek cél ja tárgy vagy ok irat meg szem lé lé se.

(3) Az egyik fél ál tal a Vá lasz tott bí ró ság hoz be ter jesz -
tett be ad ványt kö zöl ni kell a má sik fél lel. Ugyan így kö zöl -
ni kell a fe lek kel azt a szak ér tõi vé le ményt vagy más bi zo -
nyí té kot, ame lyet a Vá lasz tott bí ró ság dön té se meg ho za ta -
lá nál fi gye lem be ve het.

(4) Az al pe res a tár gya lás ha tá ro zat ho za talt meg elõ zõ
be re kesz té sé ig vi szont ke re se tet ter jeszt het elõ. Ha emi att
az el já rás el hú zó dik, a Vá lasz tott bí ró ság az al pe rest kö te -
lez he ti az ez zel fel me rült költ ség meg té rí té sé re. 

(5) Az al pe res a fel pe res sel szem ben le járt és egy ne mû
kö ve te lé se ere jé ig be szá mí tá si ki fo gást ter jeszt het elõ.

(6) Az ér de kelt fél kö te les bi zo nyí ta ni azo kat a té nye ket, 
ame lyek re kö ve te lé se vagy vé de ke zé se meg ala po zá sá ul
hi vat ko zik.

(7) Amennyi ben a foly ta tó la gos tár gya lá son az el já ró ta -
nács nem ugyan azok ból a vá lasz tott bí rók ból áll, mint akik
a per ben már ko ráb ban el jár tak, az El já ró ta nács el nö ke is -
mer te ti a per anya gát. A fe lek az is mer te tés re ész re vé te -
leket te het nek.

28. § A szak ér tõ

(1) Ha a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban je len tõs tény vagy 
egyéb kö rül mény meg ál la pí tá sá hoz, vagy meg íté lé sé hez
olyan kü lön le ges szak ér te lem szük sé ges, amellyel a Vá -
lasz tott bí ró ság nem ren del ke zik, ak kor az el já ró ta nács
szak ér tõt vagy szak ér tõ ket ren del het ki. A fe lek kö te le sek
a szak ér tõ nek fel vi lá go sí tást adni, to váb bá va la mely lé -
nye ges kö rül mény meg ál la pí tá sá hoz vagy fel de rí té sé hez
szük sé ges tárgy vagy ok irat meg szem lé lé sét le he tõ vé
tenni. A je len be kez dés ér tel mé ben ki ren delt szak ér tõ költ -
sé gei a per vesz tes fe let ter he lik.

(2) A szak ér tõ, ha a fél kéri, vagy a Vá lasz tott bí ró ság
szük sé ges nek tart ja - írás be li vagy szó be li szak vé le mé nyé -
nek elõ ter jesz té sét kö ve tõ en - kö te les részt ven ni a tár gya -
lá son, ahol a fe lek kér dé se ket in téz het nek hoz zá, és a vi tás
kér dé sek bi zo nyí tá sá ra ta nút vagy szak ér tõt ál lít hat nak.

29. § A fél mu lasz tá sa

(1) Ha a fél, vagy kép vi se lõ je va la mely ha tár na pon
önhi báján kí vül nem je le nik meg, vagy va la mely ha tár idõt
vagy cse lek ményt ön hi bá ján kí vül mu laszt el, a mu lasz tás
kö vet kez mé nyei - ha a Vá lasz tott bí ró ság ér de mi ha tá ro za tot
még nem ho zott - 15 na pon be lül iga zo lás sal or vo sol ha tók.

(2) Ha az al pe res a vá lasz ira tát nem nyújt ja be, a Vá lasz -
tott bí ró ság kö te les az el já rást foly tat ni anél kül, hogy a mu -
lasz tást a fel pe res ál lí tá sai el is me ré sé nek te kin te né.

(3) Ha a vá lasz tott bí ró sá gi tár gya lá son bár me lyik fél
nem je le nik meg, vagy nem ter jesz ti elõ bi zo nyí té ka it, a
Vá lasz tott bí ró ság foly tat ja az el já rást, és a ren del ke zés re
álló ada tok alap ján ha tá ro za tot hoz hat.

30. § A tár gya lá si jegy zõ könyv

(1) A vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ról jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni, és an nak egy-egy pél dá nyát kéz be sí te ni kell a
fe lek nek.

(2) A tár gya lás ról ké szült jegy zõ könyv tar tal mi kel lé kei:

a) a Vá lasz tott bí ró ság meg ne ve zé se,

b) az ügy szá ma,

c) a tár gya lás he lye és idõ pont ja,

d) a pe res fe lek neve és per be li ál lá sa, 

e) a per tár gya,

f) a tár gya lá son je len lé võ fe lek nek és kép vi se lõ ik nek
neve és per be li ál lá sa,

g) az idé zet tek rész vé te lé nek vagy tá vol ma ra dá sá nak
meg ál la pí tá sa,

h) a tár gya lá son részt vevõ, il let ve je len lé võ más sze mé lyek
neve,

i) a tár gya lás me ne té nek rö vid le írá sa, a bi zo nyí tás
anya ga, az el já rás fo lya mán ho zott ha tá ro za tok,

j) a fe lek kö ve te lé sei és fon to sabb nyi lat ko za tai,

k) a tár gya lás el ha lasz tá sá nak vagy az el já rás be fe je zé -
sé nek in dok lá sa,

l) a ta nács tag ja i nak alá írá sa.

(3) A Vá lasz tott bí ró ság a fél ké rel mé re, vagy hivatal bó l
el ren del he ti a jegy zõ könyv ki ja ví tá sát, vagy ki egé szí té sét.

31. § Az el já rás szü ne te lé se

Az el já rás leg fel jebb hat hó na pig szü ne tel, ha azt a Vá -
lasz tott bí ró ság a fe lek kö zös ké rel mé re meg en ge di. Ilyen
en ge délyt a Vá lasz tott bí ró ság ugyan ab ban a per ben csak
egy szer ad hat. Hat hó nap el tel te után az el já rás meg szû nik. 
Ilyen eset ben a fe lek költ sé ge i ket ma guk vi se lik.

32. § Ha tá ro zat ho za tal

Az El já ró ta nács szó több ség gel hoz za meg ha tá ro za tát.
Több sé gi ál lás pont hi á nyá ban az El já ró ta nács el nö ke
dönt. El já rá si kér dé sek ben az El já ró ta nács el nö ke ön ál -
lóan dönt het.

33. § Egyez ség

(1) Ha az el já rás so rán a fe lek a jog vi tá ban egyez sé get
köt nek, a Vá lasz tott bí ró ság az el já rást vég zés sel meg -
szünteti.

(2) A fe lek ké ré sé re a Vá lasz tott bí ró ság az egyez sé get a
meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek kel íté let be fog lal ja,
fel té ve, hogy meg íté lé se sze rint az egyez ség meg fe lel az
al kal ma zan dó anya gi jog elõ írá sa i nak. Az íté let be fog lalt
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egyez ség ha tá lya azo nos a Választottbíró ság ál tal ho zott
íté let ha tá lyá val.

34. § A vá lasz tott bí ró sá gi ha tá ro zat for má ja és tar tal ma

(1) A Vá lasz tott bí ró ság íté le tét és az el já rást meg szün te tõ 
vég zést írás ba kell fog lal ni.

(2) El já ró ta nács az el já rás be fe je zé sét meg elõ zõ en köz -
ben sõ íté le tet vagy rész íté le tet hoz hat.

(3) A vá lasz tott bí ró sá gi íté let tar tal mi kel lé kei:

a) a Vá lasz tott bí ró ság meg ne ve zé se,

b) az ügy szá ma,

c) a fe lek meg ne ve zé se,

d) a jog vi ta tár gya és a tény ál lás rö vid ki fej té se,

e) dön tés a ke re se ti ké rel mek, va la mint a díj- és költ ség -
vi se lés tár gyá ban,

f) a dön tés in do ka,

g) az íté let ho za tal he lye és idõ pont ja,

h) az el nök és a ta nács tag ja i nak neve és alá írá sa.

(4) Ha a fe lek egyez sé gét fog lal ták íté let be, ak kor azt
nem kell in do kol ni. Kü lön vé le mény az íté let hez nem fûz -
he tõ.

(5) Ele gen dõ, ha az íté le tet, vagy az el já rást meg szün te -
tõ vég zést az El já ró ta nács tag ja i nak csak több sé ge írja alá
sa játke zû leg, fel té ve, hogy a ha tá ro za ton a tel jes körû alá -
írás hi á nyá nak okát fel tün te tik.

(6) A Vá lasz tott bí ró ság az íté le tet a tár gya lás be re kesz té -
se után ki hir de ti, vagy a fe lek kel írás ban köz li. Az alá írt ha -
tá ro zat mind két eset ben a tár gya lás be re kesz té sét kö ve tõ
30 na pon be lül kéz be sí ten dõ a fe lek nek.

V.
Az el já rás meg szû né se

35. § Az el já rás meg szû né se

(1) A vá lasz tott bí ró sá gi el já rás az ügy ér de mé ben ho zott 
íté let tel vagy el já rást be fe je zõ vég zés sel ér vé get.

(2) A Vá lasz tott bí ró ság vég zés sel fe je zi be az el já rást, ha

a) a fel pe res a ke re se tét vissza von ta,

b) a fe lek egyez sé get kö töt tek [ki vé ve a 33. § (2) be kez -

dés ben fog lalt egyez sé get],

c) a tár gya lá son ál la pít ja meg, hogy a ke re set le ve let idé zés
ki bo csá tá sa nél kül el kel lett vol na uta sí ta ni,

d) az el já rás hat hó nap nál hosszabb ide je szü ne tel,

e) a fe lek az el já rás meg szün te té sé ben meg ál la pod nak.

(3) Amennyi ben a fel pe res a ke re se tét vissza von ta
ugyan, de az al pe res ez el len ki fo gás sal él és a Vá lasz -

tottbí ró ság a vita le zá rá sá hoz fû zõ dõ jo gos ér de két el is -
me ri, ak kor az el já rás foly ta tó dik.

36. § Az íté let ki ja ví tá sa, ér tel me zé se; ki egé szí tõ íté let

(1) Ha a fe lek el té rõ ha tár idõt nem ál la pí tot tak meg, az
íté let kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül

a) az egyik fél a má sik fél egy ide jû ér te sí té se mel lett
kér he ti a Vá lasz tott bí ró sá got, hogy az íté let ben elõ for du ló
bár mely név cse rét, hi bás név írást, szám- vagy szá mí tá si
hi bát vagy más ha son ló el írást ja vít son ki,

b) ha a fe lek úgy ál la pod nak meg, az egyik fél a má sik
fél hez in té zett egy ide jû ér te sí tés sel kér he ti a Vá lasz tott bí -
ró sá got, hogy az íté let meg ha tá ro zott ré sze vagy pont ja te -
kin te té ben ad jon ér tel me zést.

(2) Ha a Vá lasz tott bí ró ság a ké rel met in do kolt nak tart ja, 
an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül a ki -
ja ví tást el vég zi, vagy az ér tel me zést meg ad ja. Az ér tel -
mezés az íté let in do ko lá sá nak ré szé vé vá lik.

(3) A Vá lasz tott bí ró ság az (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott hi bát az íté let meg ho za ta lá tól szá mí tott har -
minc na pon be lül ké re lem hi á nyá ban is ki ja vít hat ja.

37. § (1) Ha a fe lek más kép pen nem ál la pod tak meg, az
íté let ki egé szí té sét an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, bár me lyik fél - a má sik fél egy ide jû ér te -
sí té se mel lett - kér he ti, ha a Vá lasz tott bí ró ság olyan ké re -
lem vo nat ko zá sá ban, ame lyet az el já rás so rán elõ ter jesz -
tet tek, nem ren del ke zett.

(2) Ha a Vá lasz tott bí ró ság a ké rel met in do kolt nak tart ja, 
har minc na pon be lül - szük ség ese tén tár gya lás alap ján -
ki egé szí tõ íté le tet hoz.

38. § A Vá lasz tott bí ró ság szük ség ese tén meg hosszab -
bít hat ja a ki ja ví tás ra, ér tel me zés re, vagy a ki egé szí tõ íté let
meg ho za ta lá ra meg ha tá ro zott ha tár idõt.

39. § A ha tá ro zat vég re haj tá sa

A Vá lasz tott bí ró ság íté le té nek és a vég zé sé vel jó vá ha -
gyott egyez ség nek a ha tá lya ugyan az, mint a jog erõs bí ró -
sá gi íté le té, an nak vég re haj tá sa a bí ró sá gi vég re haj tás ról
szó ló jog sza bá lyok alap ján tör té nik.

VI.

40. § Ér tel me zõ ren del ke zé sek

(1) El nök ség: a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí -
ró ság Ala pí tó Ok ira tá ban fog lal tak nak meg fe le lõ en meg -
választott 4 fõ.

(2) Vá lasz tott bí ró ság: je len sza bály zat al kal ma zá sá ban
Vá lasz tott bí ró ság alatt az el já rás meg in dí tá sá tól an nak be -
fe je zé sé ig a több vá lasz tott bí ró ból álló El já ró ta ná csot,
vagy an nak El nö két, va la mint az Egyes bí rót kell ér te ni. 
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Egyes bí ró ként a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott -
bí ró ság el nök sé gi tag ja jár el a ke re set le vél be nyúj tá sá tól
az El já ró ta nács meg ala ku lá sá ig ter je dõ sza kasz ban.
Ugyan ezen el já rá si sza kasz ban az ad mi niszt ra tív jel le gû
el já rá si in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra a Hi va tal ve ze tõ ál ta -
lá nos ha tállyal fel ha tal ma zott.

(3) Pót vá lasz tott bí ró: a vá lasz tott bí rói tes tü let tag jai kö -
zül a fél ál tal ki jelölt tes tü le ti tag, aki ké szen lét ben áll arra
az eset re, ha a fél ál tal ki je lölt választott bíró a meg bí zást
még sem vál lal ja, vagy ha a 13. § (6) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott el já rást le kel le ne folytat ni. 

1. szá mú mel lék let

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
ha tás kö ré rõl szó ló jog sza bá lyok

2001. évi CXX. szá mú tör vény a tõ ke pi ac ról

376. § (1) Tõzs de, va la mint a hi tel in té ze tek és a be fek te -
té si vál lal ko zá sok szak mai ér dek kép vi se le ti szer vei kö zö -
sen meg ala pít hat ják és mû köd tet he tik a Pénz- és Tõ ke pi a ci
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró sá got.

(2) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság ha -
tás kö ré re, el já rá sá ra a Vbt. ren del ke zé se it a (3)-(6) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el -
já rá sá nak van he lye

a) a tör vény ha tá lya alá tar to zó ér ték pa pír for ga lom ba
ho za ta lá val, be fek te té si és áru tõzs dei szol gál ta tás sal, va la -
mint ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tás sal;

b) be fek te tõk egy más kö zöt ti, be fek te té si esz köz zel;

c) rész vény esi jo gok kal;

d) a tõzs dei ügy let tel;

e) a be fek te té si szol gál ta tó és ügy fe le kö zött be fek te té si
esz köz re vo nat ko zó meg bí zás el fo ga dá sá nak meg ta ga dá -
sá val;

f) a tõzs de sza bály za tá val;

g) az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet
alap sza bá lyá val, üz let sza bály za tá val és sza bály za ta i val;

h) pénz ügyi szol gál ta tás sal és ki egé szí tõ pénz ügyi szol -
gál ta tás sal;

i) a be fek te té si és pénz ügyi szol gál ta tók ki zá ró la gos sá -
got nem sér tõ egyéb szol gál ta tá si te vé keny sé gé vel kap cso -
la tos jog vi tá ban, ha a fe lek a vá lasz tott bí ró sá gi el já rást vá -
lasz tott bí ró sá gi szer zõ dés ben ki kö töt ték és az el já rás tár -
gyá ról sza ba don ren del kez het nek.

(4) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el -
já rá sa ki köt he tõ a Vbt. 3. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt fel té tel hi á nyá ban is.

(5) A (3) be kez dés a)-b), va la mint d)-i) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ügyek ben ki zá ró lag a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan -
dó Vá lasz tott bí ró ság el já rá sa köt he tõ ki, ide ért ve a Vbt.
47. §-a alap ján nem zet kö zi nek mi nõ sü lõ ügye ket is. A ki -
zá ró la gos ság a bel föl di szék he lyû ál lan dó vá lasz tott bí ró -
sá gok te kin te té ben áll fenn.

(6) A hi tel in té zet és a be fek te té si vál lal ko zás a vá lasz -
tott bí rás ko dás ra vo nat ko zó üz let sza bály za ti ki kö té sét az
üz let sza bály zat elsõ mó do sí tá sa kor, de leg ké sõbb 2003.
de cem ber 31-ig kö te les e § elõ írá sa i nak meg fe le lõ en mó -
do sí ta ni.

(7) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el -
já rá sá nak e § sze rin ti ki kö té se nem érin ti

a) a 2002. ja nu ár 1-je elõtt meg kö tött egye di szer zõ dés ben,
va la mint

b) a hi tel in té zet és a be fek te té si vál lal ko zás üz let sza -
bály za tá ban - a (6) be kez dés sze rin ti mó do sí tás elõtt - sze -
rep lõ,

a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra mel lett mû kö dõ
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság ha tás kö ré nek ki kö té sé re vo nat -
ko zó eset le ges elõ írás ér vé nyes sé gét. Az ilyen ki kö té sek
alap ján a jog vi ta vá lasz tott bí ró sá gi ren de zé sé re to vább ra
is - a fe lek el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban - a Ma gyar Ke -
res ke del mi és Ipar ka ma ra mel lett mû kö dõ Ál lan dó Vá -
lasz tott bí ró ság nak van ha tás kö re.

(8) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság vá -
lasz tott bí rói tes tü le té nek tag ja it a tõzs de köz gyû lé se és az
ér dek-kép vi se le ti szer vek tes tü le ti ülé se je lö li ki meg ha tá -
ro zott idõ re elsõ al ka lom mal a Tõzs dei Vá lasz tott bí ró ság
el nök sé gé nek, azt kö ve tõ en a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó
Vá lasz tott bí ró ság el nök sé gé nek ja vas la ta alap ján.

(9) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság jogi 
sze mély. Szék he lye Bu da pest.

(10) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság jogi 
sze mé lyi sé gét ala pí tó ok ira tá nak Pénz ügyi Köz löny ben tör -
té nõ köz zé té te le nap já val nye ri el. A köz zé té telt a pénz ügy -
mi nisz ter ren de li el a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz -
tott bí ró ság be je len té se alap ján. A be je len tés hez mel lékelni
kell az ala pí tó ok ira tot.

(11) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
ala pí tó ok ira tá ban meg kell ha tá roz ni:

a) a vá lasz tott bí ró ság szer ve ze ti rend jét,

b) az el nök ség tag jai ki je lö lé sé nek sza bá lya it,

c) a vá lasz tott bí ró ság kép vi se le té nek rend jét,

d) az el nök ség fel ada ta it, jog kö rét,

e) az ala pí tói hoz zá já ru lás össze gét.
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(12) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
mû kö dé sé nek for rá sai:

a) ala pí tói hoz zá já ru lá sok,

b) vá lasz tott bí ró sá gi dí jak,

c) a va gyon ho za ma,

d) egyéb be vé te lek.

(13) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
szer ve ze te a vá lasz tott bí rói tes tü let bõl, a tes tü let tag jai kö -
zül ki je lölt leg alább há rom, leg fel jebb öt ta gú el nök ség bõl
és a Gaz da sá gi Hi va tal ból áll.

(14) Az el nök ség a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz -
tott bí ró ság ál ta lá nos dön tés ho zó és irá nyí tó szer ve. Az el -
nök ség ki je lö lé sé nek és mû kö dé sé nek sza bá lya it az ala pí -
tó ok irat és a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí -
róság sza bály za tai tar tal maz zák.

(15) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró sá got
har ma dik sze méllyel szem ben, a bí ró ság és ha tó sá gok elõtt 
az el nök ség tag jai, il let ve az ál ta luk arra fel ha tal ma zott
sze mé lyek kép vi se lik a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá -
lasz tott bí ró ság sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott mó don.

(16) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
sza bály za ta it maga ál la pít ja meg. A díj- és költ ség vi se lés
sza bá lya it is ma gá ba fog la ló el já rá si sza bály za tot a Pénz -
ügyi Köz löny ben kell köz zé ten ni.

(17) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
esz kö zei nem von ha tók el, azok ki zá ró lag a vá lasz tott bí -
rás ko dás mû köd te té sé hez és fej lesz té sé hez hasz nál ha tók
fel az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zot tak alap ján.

(18) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság te -
vé keny sé ge ki zá ró lag a vá lasz tott bí rás ko dás és a szer ve zet 
mû köd te té se, gaz da sá gi, vál lal ko zói te vé keny sé get nem
vé gez het.

(19) Sza bad pénz esz kö zét a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó
Vá lasz tott bí ró ság ki zá ró lag ál lam pa pír ba fek tet he ti. A Pénz-
és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság in gat lant ki zá ró lag
szék he lyé nek meg vá sár lá sa cél já ból sze rez het.

(20) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
be vé te lei után tár sa sá gi és he lyi adót nem fi zet.

(21) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
gaz dál ko dá sát az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zi.

(22) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság be -
szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gét kü lön
jog sza bály ál la pít ja meg.

(23) A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
meg szün te té sé re irá nyu ló szán dé kot az el nök ség kö te les
ti zen két hó nap pal a ja va solt meg szû né si idõ pont elõtt be -
je len te ni a pénz ügy mi nisz ter nek. A be je len tés hez mel lé -
kel ni kell a hi te le zõi igé nyek ma ra dék ta lan ki elé gí té sé nek
iga zo lá sát és a fo lya mat ban lévõ vá lasz tott bí ró sá gi el já rá -
sok le zá rá sá nak ütem ter vét. A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó
Vá lasz tott bí ró ság meg szün te té sét, va la mint a meg szün te -
tés nap ját a pénz ügy mi nisz ter a Pénz ügyi Köz löny ben
köz zé te szi.

A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 
1997. évi CXLIV. tör vény

52. § (1) A tár sa sá gi szer zõ dés ben (ala pí tó ok irat ban,
alap sza bály ban) a tár sa sá gi jog vi ták te kin te té ben ál lan dó,
vagy ese ti vá lasz tott bí rás ko dás egy aránt ki köt he tõ a vá -
lasz tott bí rás ko dás ról szó ló 1994. évi LXXI. tör vény sza -
bá lyai sze rint.

(2) Tár sa sá gi jog vi tá nak mi nõ sül a gaz da sá gi tár sa ság
és tag jai (rész vé nye sei) - ide ért ve a ki zárt vagy a tár sa ság -
tól egyéb ként meg vált ko ráb bi ta got is - kö zöt ti, va la mint a 
ta gok (rész vé nye sek) egy más kö zöt ti jog vi szo nyá ban a
tár sa sá gi szer zõ dés sel kap cso lat ban avagy a tár sa ság mû -
kö dé sé vel össze füg gés ben ke let ke zett jog vi ta.

A vá lasz tott bí rás ko dás ról szó ló 
1994. évi LXXI. tör vény 

I. fe je ze te

2. § (1) Meg ha tá ro zott szer ve zet ke re té ben mû kö dõ ál -
lan dó vá lasz tott bí ró sá got ala pí tó ok irat ban - ha tör vény et -
tõl el té rõ en nem ren del ke zik - or szá gos gaz da sá gi ka ma ra
hoz hat lét re. Több or szá gos gaz da sá gi ka ma ra ál lan dó vá -
lasz tott bí ró sá got kö zö sen is lét re hoz hat.

(2) Az ügyek meg ha tá ro zott kö ré re tör vény elõ ír hat ja
va la mely ál lan dó vá lasz tott bí ró ság ki zá ró la gos ha tás kö rét, 
és e vá lasz tott bí ró ság el já rá sá ról e tör vény tõl el té rõ en ren -
del kez het.

A vá lasz tott bí ró ság ki köt he tõ sé ge és a ki kö tés mód ja

3. § (1) Bí ró sá gi pe res el já rás he lyett vá lasz tott bí ró sá gi
el já rás nak van he lye, ha

a) leg alább a fe lek egyi ke gaz da sá gi te vé keny ség gel hi -
va tás sze rû en fog lal ko zó sze mély, és a jog vi ta e te vé keny -
sé gé vel kap cso la tos, to váb bá

b) a fe lek az el já rás tár gyá ról sza ba don rendelkez -
hetnek, és

c) a vá lasz tott bí ró sá gi el já rást vá lasz tott bí ró sá gi szer zõ -
dés ben ki kö töt ték.

(2) Vá lasz tott bí ró sá gi el já rás az (1) be kez dés a) pont já -
ban fog lalt fel té tel hi á nyá ban is ki köt he tõ, ha azt tör vény
meg en ge di.

4. § Nincs he lye vá lasz tott bí ró sá gi el já rás nak a Pol gá ri
per rend tar tás (Pp.) XV-XXIII. fe je ze té ben sza bá lyo zott
el já rá sok ban4, to váb bá olyan ügyek ben, ame lyek ben tör -
vény a jog vi ta vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ke re té ben tör té nõ
ren de zé sét ki zár ja.

4 Há zas sá gi pe rek, apa sá gi és a szár ma zás meg ál la pí tá sa irán ti egyéb pe rek,
a szü lõi fel ügye let meg szün te té se, gond nok ság alá he lye zés, fi ze té si meg ha -
gyá sos el já rás, köz igaz ga tá si pe rek, saj tó-hely re iga zí tá si el já rás, mun ka vi -
szony ból és a mun ka vi szony jel le gû jog vi szony ból szár ma zó pe rek.
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2. szá mú mel lék let

Szö ve ge zé si min ta a Vá lasz tott bí ró ság ha tás kö ré nek szer zõ dé ses ki kö té sé hez 

„Bár mely vita el dön té sé re, amely je len szer zõ dés bõl, vagy az zal össze füg gés ben, an nak meg sze gé sé vel, meg szû né -
sével, ér vé nyes sé gé vel, vagy ér tel me zé sé vel kap cso lat ban ke let ke zik, a fe lek alá ve tik ma gu kat a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál -
lan dó Vá lasz tott bí ró ság dön té sé nek az zal, hogy a Vá lasz tott bí ró ság sa ját El já rá si sza bály za ta sze rint jár el.”

3. szá mú mel lék let

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság
Vá lasz tott bí rói Tes tü le té nek Tagjai

dr. Anka Ti bor
dr. Bál int Ág nes
dr. Bar cza Mi hály
Basch Pé ter
dr. Bá ná ti Já nos
dr. Bán hi di Fe renc
dr. Becz ner At ti la
dr. Ber ze vi czi At ti la
dr. Bíró Vik tó ria
dr. Bocs kói Ad ri en ne
dr. Brog li Eri ka
But hi Mi hály
dr. Cse hi Zol tán
dr. Csiz más Jó zsef
dr. Csõ ke Rita
dr. Czeg lé di Lász ló
dr. Czug ler Pé ter
Déri Vik tor
dr. Er dõs Ág nes
dr. Far kas Krisz ti na
dr. Far kas Pé ter
dr. Fóti Ká roly
Ga bor ják Csa ba
dr. Gár dos Ist ván
dr. Gyol lai Já nos
dr. Györ fi-Tóth Pé ter
dr. Ha lász Ju dit
dr. Ha lus tyik Anna
dr. Har dy Ilo na
dr. Ha vel da Mik lós
dr. Hol le Gyön gyi
dr. Hor váth And rea
dr. Hor váth Jenõ
Hor váth Zsolt

Hu szár Ró bert 
dr. Ist vá no vics Éva
Jak sity György
dr. Jan csó Már ta
dr. Je szensz ky Zol tán
dr. Joó Ta más
dr. Ka po lyi Jó zsef
dr. Ke re kes Or so lya
dr. Ki rály Jú lia
dr. Kitt ka And rás
dr. Kor ba Sza bolcs 
dr. Kos di-Ko vács Zol tán
dr. Ko vács Eri ka
Ko vács Kál mán
dr. Ko vács Le ven te
dr. Kó nya Ju dit
dr. Kö te les Ta más
dr. Kö ves Pé ter
dr. Kra u di Ad ri en ne
dr. Kusz tos And rás
dr. La jer Zsolt
dr. La ka tos Pé ter
dr. Len gyel Zol tán
dr. Lõ rincz Be ne dek
Ma gyar Ist ván
dr. Ma tusz ka Ist ván
dr. Mikó Pé ter
dr. Mol nár Ist ván
dr. Mor gós Ka ta lin
dr. Nagy Al bert
dr. Ne u kum Fló ri án
dr. Né meth Anna
dr. Né meth B. Ró bert
dr. Nyí rán Ger gely

dr. Õsi Zsolt 
dr. Papp Eri ka 
dr. Par tos Lász ló
dr. Pencz Ka mil ló
dr. Pett kó-Szandt ner Ju dit
dr. Pré da Ka ta lin
Rá ner Géza
dr. Ró zsa he gyi Bea
dr. Si eg ler Kon rad
dr. Simó Zol tán né 
dr. Soós Bri git ta
dr. Stras ser Ti bor
dr. Sza bó Bol di zsár
dr. Sza bó Gá bor
dr. Sza bó Sán dor
dr. Sza kál Imre
dr. Sza lai Gab ri el la
dr. Sza nisz ló Nor bert
dr. Sze ge dy Krisz ti na
dr. Szend rey Zol tán
dr. Tajt hy At ti la
dr. Ta káts Pé ter
Tar nai György
dr. Te lek Pé ter
dr. Ter ták Ele mér
dr. Ti ha nyi Zita
dr. Tö rök Ádám
dr. Va dász Fe renc
dr. Var ga Zol tán
dr. Vági Ju li an na
dr. Vida Ma ri ann
dr. Vil lá nyi Ti va dar
dr. Vö rös Imre

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság in ter ne tes el ér he tõ sé ge: www.va lasz tott bi ro sag.hu
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A Ma gyar Könyv vizs gá lói Kama ra

k ö z  l e  m é  n y e
a természetes és jogi személy könyvvizsgálók listájáról

A Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra az 1997. évi LV. tör vény 25. § (3) be kez dé se alap ján az aláb bi ak ban köz zé te szi a
tárgy év ben nyil ván tar tás ba vett ter mé sze tes és jo gi sze mé lyek nyil ván tar tá si szá mát, ne vét, cí mét, va la mint a ko ráb ban
nyil ván tar tás ba vett ter mé sze tes és jo gi sze mé lyek ezen ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá so kat.

Ezt kö ve tõ en a vál to zá sok fi gye lem mel kí sér he tõk a Szám vi tel- Adó- és Könyv vizs gá lat cí mû fo lyó irat ha von ta meg -
je le nõ szá má ban, il let ve a Ka ma ra hon lap ján (www.mkvk.hu).

Ér dek lõd ni le het az aláb bi cí me ken és te le fon szá mo kon:

MKVK Köz pont:  1373 Bu da pest, Pf. 587.
 Te le fon: 473-4500; Fax: 473-4510

MKVK Bu da pest Fõ vá ro si Szer ve ze te: 1088 Bu da pest, Szent ki rá lyi u. 13. I. 3/a.
 Te le fon: 484-0838; 484-0839; Fax: 266-1213

MKVK Ba ra nya me gyei Szer ve ze te: 7624 Pécs, Bu dai Nagy An tal u. 1. te tõ tér 35.
 Te le fon/fax: 06-72/332-687

MKVK Bács-Kis kun me gyei Szer ve ze te: 6000 Kecs ke mét, Ár pád kör út 4.
 Te le fon/fax: 06-76/487-360

MKVK Bé kés me gyei Szer ve ze te: 5600 Bé kés csa ba, Gyó ni Gé za u. 8-10. I. 22.
 Te le fon/fax: 06-66/446-624; 06-66/441-220

MKVK Bor sod-Aba új-Zem lén me gyei Sz.: 3527 Mis kolc, Baj csy-Zsi linsz ky u. 17. fszt.
 Te le fon/fax: 06-46/413-956

MKVK Csong rád me gyei Szer ve ze te: 6722 Sze ged, Kos suth La jos su gár út 17.
 Te le fon: 06-62/423-360/146 mel lék; Fax: 06-62/429-970

MKVK Fej ér me gyei Szer ve ze te: 8000 Szé kes fe hér vár, Vár kör út 44. fszt. 1.
 Te le fon: 06-22/506-502; Fax: 06-22/506-503

MKVK Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Sz.: 9021 Gyõr, Ár pád út 2.
 Te le fon: 06-96/524-665; Fax: 06-96/524-666

MKVK Haj dú-Bi har me gyei Szer ve ze te: 4025 Deb re cen, Hat van u. 15. II/207.
 Te le fon: 06-52/536-062; Fax: 06-52/536-063

MKVK He ves me gyei Szer ve ze te: 3300 Eger, Szál lo da út 5. II/210.
 Te le fon/fax: 06-36/517-531; Fax: 06-36/517-530

MKVK Ko má rom-Esz ter gom me gyei Sz.: 2800 Ta ta bá nya, Fõ tér 36.
 Te le fon/fax: 212-8740; 06-34/513-025

MKVK Nóg rád me gyei Szer ve ze te: 3100 Sal gó tar ján, Fü le ki út 56.
 Te le fon/Fax: 06-32/431-142

MKVK Pest me gyei Szer ve ze te: 1027 Bu da pest, Var sá nyi Irén u. 31. fszt. 3.
 Te le fon/fax: 458-3337

MKVK So mogy me gyei Szer ve ze te: 7400 Ka pos vár, Fõ u. 7. I. 101.
 Te le fon/fax: 06-82/410-047

MKVK Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Sz.: 4400 Nyír egy há za, Sza bad ság tér 11. fszt. 8-9.
 Te le fon/fax: 06-42/411-857

MKVK Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Sz.: 5000 Szol nok, Kos suth tér 10/c. fszt. 1.
 Te le fon/fax: 06-56/428-673

MKVK Tol na me gyei Szer ve ze te: 7101 Szek szárd, Kos suth La jos u. 8.
 Te le fon/fax: 06-74/411-236

MKVK Vas me gyei Szer ve ze te: 9700 Szom bat hely, Sze les tey út 34.
 Te le fon: 06-94/343-455; Fax: 06-94/330-712

MKVK Veszp rém me gyei Szer ve ze te: 8200 Veszp rém, Rad nó ti tér 2.
 Te le fon: 06-88/429-777/122 mel lék; Fax: 06-88/329-554

MKVK Za la me gyei Szer ve ze te: 8900 Za la eger szeg, Pe tõ fi út 24.
 Te le fon: 06-92/510-920; Fax: 06-92/510-921
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AKTÍV TAGOK - BUDAPEST

Név Tag szám Cím

Áb ra hám Ág nes 002864 1142 Bu da pest Szik szó park 8. IV. em. 14.

Ádám Ist ván 002869 1025 Bu da pest Fel sõ Zöld má li út 88/a. I/6.

Ádom Ele o nó ra 002868 1024 Bu da pest Bu day L. u. 5/B. 3/2.

Ág há zi Gyu la 005319 4400 Nyír egy há za Ri gó u. 4.

Agócs Gá bor 005600 6725 Sze ged Vad ker ti tér 8.

Ago nás Klá ra 003811 1039 Bu da pest Ka lá szi út 38.

Ágos ton Gab ri el la 006295 1165 Bu da pest Ru ta fa u. 13. fszt. 2.

Ákos Zsu zsa 002875 1122 Bu da pest Ma gyar ja ko bi nu sok te re 6.

Ala dics Ani kó 004629 1035 Bu da pest Rak tár u. 8. VI. 35.

Al bert Ve ro ni ka 005310 1144 Bu da pest Ve zér út 53/d. fszt. 2.

Al má si Va lé ria 002879 1143 Bu da pest Il ka u. 20. II/5.

Ámon Gá bor 005516 1144 Bu da pest Or mán ság u. 4/b. VI/159.

An csin Edit 005647 1073 Bu da pest Dob u. 66. I. 4.

An dacs Zsu zsan na 006563 1077 Bu da pest Rot ten bil ler u. 27. II/25.

An gya lo sy Fe renc 002883 1204 Bu da pest Dam ja nich u. 22.

An tal György né dr. dr. Ház kö tõ Má ria 002885 1224 Bu da pest Ba ross Gá bor te lep VII. u. 8/a.

An tal La jos 002887 1112 Bu da pest Ta laj u. 10.

An ta ló czi Ta más né 004952 1148 Bu da pest Ad ria sé tány 5/H II. em. 4.

An ta ló czy György né 002888 1142 Bu da pest Kri ván u. 8.

Apá ti Pál 002889 1022 Bu da pest Bo gár u. 28.

Ara nyi Szil via 006531 1121 Bu da pest Pá lya u. 16-18.

Áren dás Jó zsef 002891 1116 Bu da pest Me zõ kö vesd u. 4. III. em. 30.

Ár vai Já nos 006272 1213 Bu da pest Dam ja nich J. u. 180.

Ár va i né Far kas Éva 005897 1213 Bu da pest Ki es u. 4.

Ár vay Fe renc né 004982 1171 Bu da pest Kis érõ u. 4.

Ba án né dr. Ja kab An na 002893 1142 Bu da pest Do rozs mai u. 94.

Ba bis Szil via 006301 1171 Bu da pest Óvó nõ u. 32.

Bá csi Fe renc né 002896 1025 Bu da pest Zöld má li lejtõ 10/b.

Ba csó An dor né 002898 1191 Bu da pest Arany Já nos u. 22. II/6.

Ba dá czy Lász ló né 006296 1103 Bu da pest Ka da u. 65.

Ba da cso nyi End ré né 002899 1158 Bu da pest Apol ló út 19.

Bá der Im re 002900 1214 Bu da pest Bé ke tér 11.

Ba gi Edi na 004689 1088 Bu da pest Krú dy Gyu la u. 12. III/13.

Baj nai Zsu zsan na 002902 1121 Bu da pest Köl tõ u. 26/c.

Ba jor Lász ló né dr. 002904 1119 Bu da pest Petz vál Jó zsef u. 56.

Ba jor Ta más 005267 1112 Bu da pest Cir mos u. 4.

Ba kó Zsu zsan na 004943 1085 Bu da pest Jó zsef krt. 26. I. em. 11.

Ba kó né Be ne Gab ri el la 004818 1161 Bu da pest Köz tár sa ság u. 43.

Ba ko nyi né Ju hász Il di kó 002907 1031 Bu da pest Ma lom ke rék u. 3. II. em. 4.

Ba ko nyi né Orosz Ju dit 005023 1163 Bu da pest Lán dzsa u. 24-b. II.-5.

Ba la ton Zol tán 005772 6300 Ka lo csa Fok tõi út 14/a.

Ba lázs Jó zsef né 004780 1141 Bu da pest Pe red u. 24.

Bal iga Gyu la 002911 1221 Bu da pest Je ge nye u. 19.

Bál int And rás 002912 1101 Bu da pest Kõ bá nyai u. 50.

Bál int Gyu la Le ven te 002914 1141 Bu da pest Zo bor hegy u. 19.

Bál int Jó zsef 002916 1025 Bu da pest Pusz ta sze ri út 87/89.

Bál int Kál mán Bul csú né dr. Szent to ro nyi Már ta 002917 1115 Bu da pest Bar tók Bé la út 71.

Bál int né Fa ra gó Edit 002913 1126 Bu da pest Só lyom u. 17/b.

Bal la Já nos né 004751 1147 Bu da pest Te le pes u. 41. I/4.

Ba logh Ilo na 002921 1213 Bu da pest Nyúl u. 14.

Ba logh Já nos 002922 1119 Bu da pest Té té nyi út 91.

Bán Ernõ né 002923 1025 Bu da pest Jó zsef he gyi út 20.

Ban gócs né Tóth Zsu zsan na 002925 1188 Bu da pest Osz kó u. 23.

Bán he gyi Ré ka 005996 1223 Bu da pest Ol tár kõ u. 9.
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Bán he gyi né Rácz Ibo lya 002927 1173 Bu da pest Gyur gya lag u. 31.

Bán ku ti Lász ló né 002929 1194 Bu da pest Ke let u. 3.

Bán ré vi Lász ló 002930 1025 Bu da pest Pusz ta sze ri út 12/b.

Bán sze gi György 002931 1131 Bu da pest Fu tár u. 16.

Bán sze gi né He ge düs Etel ka 002932 1103 Bu da pest Ger gely u. 48. IV/36.

Ba nu Gab ri el la 002933 1145 Bu da pest Er zsé bet ki rály né út ja 20. I. em. 1.

Ba ra bás Csa ba 005787 2457 Adony Kos suth L. u. 29.

Ba ra bás Ka ta lin 005253 8000 Szé kes fe hér vár Ri gó u. 4.

Ba ra bás né dr. Pó lus Amá lia 004753 1221 Bu da pest Ady End re u. 21.

Ba racs ka Lász ló 002934 1222 Bu da pest Ka zin czy u. 20.

Ba ra nya i né dr. Küsz ter Ág nes 002936 1038 Bu da pest Új li get sé tány 2/H.

Ba rát Ka ta lin 002938 1138 Bu da pest Ti lin kó köz 6.

Ba ráth Te ré zia 002939 1222 Bu da pest Gá dor u. 124.

Bar bi Já nos 002940 1105 Bu da pest Ha lom köz 3/b.

Bár dos Eri ka 005671 1092 Bu da pest Ba káts tér 5. II/2.

Ba ri na Li via 004500 2120 Du na ke szi Pi he nõ u. 104.

Bar si Éva 002945 1163 Bu da pest Ka ta lin u. 8.

Bar tal Dé nes 002946 1024 Bu da pest Fo rint u. 7.

Bart ha Zsu zsan na Éva 005268 5900 Oros há za Rá kó czi út 25.

Bar tos Pé ter né 002949 1026 Bu da pest Ri a dó u. 6/a. I. em. 1.

Ba um gart ner Fe renc 002955 1037 Bu da pest Ku ni gun da u. 22.

Be de Fe renc 004950 1139 Bu da pest For gách u. 33.

Be er Gá bor né 002957 1158 Bu da pest Dré gely vár u. 37. IX. em. 27.

Bé ká si Ilo na 006110 1032 Bu da pest Föld u. 67/b.

Be ke La jos 002958 1103 Bu da pest Kõ ér köz 23.

Bé kei Tün de Má ria 003462 1138 Bu da pest Ró bert K. krt. 22. I. em. 23.

Bé ké si Ele o nó ra 006781 1158 Bu da pest Szûcs Ist ván u. 41/a.

Be lé nye sy Ilo na 005528 1061 Bu da pest And rás sy u. 21.

Be lez nay Fe renc 005880 1038 Bu da pest Be bo Ká roly u. 7.

Ben de Já nos 006498 1147 Bu da pest Te le pes u. 113. I/4.

Ben dé né Höchst Ró za 006601 1239 Bu da pest Gras sal ko vics u. 217.

Be ne Ti bor 002964 1136 Bu da pest He ge dûs Gy. u. 32.

Be ne dek Gé za 002965 1114 Bu da pest Eszék u. 6/a.

Be ne dek Ta más né 002966 1112 Bu da pest Tá jék u. 24. mfszt. 2.

Be ne dek né dr. Bod nár Ka ta lin 002967 1075 Bu da pest Wes se lé nyi u. 4.

Ben kõ Pál né dr. dr. Ba zsó Már ta 002972 1121 Bu da pest Rácz Ala dár u. 41.

Be ré nyi Osz kár 002974 1174 Bu da pest Ba ross u. 32.

Be ré nyi né Papp Ma ri ann 001117 1137 Bu da pest Szent Ist ván krt. 28. fszt. 3.

Bé res Ist ván né 006487 2220 Ve csés Te me tõ u. 2.

Bé res Mol nár Ger gely 002976 1113 Bu da pest Bar tók B. út 92-94.

Berg mann Pé ter 002977 1121 Bu da pest Li dérc u. 35.

Berg mann Pé ter né 002978 1121 Bu da pest Li dérc u. 35.

Bé ri né Szu lyovsz ky Ág nes 004827 1113 Bu da pest Ta kács Meny hért u. 35. II. 1.

Ber kes Ru dolf né dr. Csor ba Ág nes 004940 1119 Bu da pest Hen ger ma lom u. 12. I. lph. II. em. 5.

Ber náth Mik lós né 002979 1103 Bu da pest Cser kesz u. 32. II. em. 5.

Bern hardt Im re 004719 1055 Bu da pest Falk Mik sa u. 17. IV/1.

Ber ta lan Zsu zsan na 005611 1191 Bu da pest Szé che nyi u. 4. VII./21.

Bert ha Tün de 005672 1122 Bu da pest Kis sváb he gyi út 4-6/B.

Ber tók Zol tán 002983 1145 Bu da pest Var só u. 12.

Ber tók né Mol nár Zsu zsan na 002984 1094 Bu da pest Tûzol tó u. 87. I. em. 2.

Ber tók né Oros Zsu zsan na 004607 1172 Bu da pest Pász tó u. 42.

Bi a csics Lász ló 004794 1181 Bu da pest Só lyom u. 62.

Bi czó Pé ter 004957 1158 Bu da pest Kle bels berg K. u. 84.

Bi czó Ru dolf 002987 1015 Bu da pest Fi áth Já nos u. 16.

Bi linsz ki Lász ló né 002988 1182 Bu da pest Zá gon u. 6.

Bincz ki né Papp Szvet lá na 005899 1138 Bu da pest Ró bert Ká roly krt. 14/b. V/23.
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Bin der Szil via 003801 1141 Bu da pest Fis cher Ist ván u. 86. 3/10.

Bi ri nyi Jó zsef 002991 1062 Bu da pest And rás sy u. 81. I/1.

Bi ró Ka ta lin 006590 1022 Bu da pest Her mann Ot tó u. 2/c. II/11.

Bí ró né Czin der Ju dit 002993 1144 Bu da pest Szent mi há lyi u. 26/c.

Bí ró né Zel ler Ju dit 002994 1047 Bu da pest Liszt F. u. 6/B. III/6.

Bi ta Má ria 002995 1118 Bu da pest Csíki he gyek u. 18. V. em. 18.

Bit tó Sán dor 002996 1098 Bu da pest Ep res er dõ u. 36. III. lh. fszt. 2.

Bo da Lász ló 004754 1039 Bu da pest Ság vá ri E. u. 10.

Bod la ki Ákos né 003001 1113 Bu da pest Bocs kai út 44. I. em. 1.

Bod nár Sán dor 003002 1148 Bu da pest Len gyel u. 30. V. em. 36.

Bo dor Kor nél 005343 1025 Bu da pest Nagy bá nyai út 73/b.

Bo gá ti né dr. Lász ló Mar git 003006 1025 Bu da pest Sze ré na út 56/b. fszt.1.

Bog nár Aran ka 003007 1195 Bu da pest Jáhn Fe renc u. 78.

Bog nár György né 003008 1213 Bu da pest Ki rály há gó u. 94.

Bog nár Im re 003009 1032 Bu da pest Ágos ton u. 2. II. em. 6.

Bog nár Já nos né 004977 1075 Bu da pest Wes se lé nyi u. 4. II. em. 10A.

Bog nár Lász ló né 003010 1025 Bu da pest Csej tei u. 18. I. em. 2.

Bo hus Zol tán né 004510 2151 Fót Ko dály 14.

Boj tor Gá bor 004768 1145 Bu da pest Ró na u. 151. fszt. 4.

Boj tos Gyu lá né 003012 1174 Bu da pest Szen czi u. 48.

Bó ka Bé la 003013 1149 Bu da pest Ró na u. 81. fszt. 2.

Bo kor Csa bá né 003014 2016 Le ány fa lu Ár vács ka u. 42.

Bor báth György 003022 1191 Bu da pest Hu nya di u. 33. III. em. 10.

Bor bély La jos 003023 1143 Bu da pest Gi zel la út 12.

Bo rócz ki Jó zsef 005773 1134 Bu da pest Apály u. 4/b.

Bo ron kay Lász ló Sán dor 006429 1039 Bu da pest Gyû rû u. 8. X. 31.

Bo ros Ág nes 003027 1163 Bu da pest Gá lic u. 13.

Bo ros Ju dit 005374 1145 Bu da pest Tor on tál u. 53/B. IV/3.

Bo ros Lász ló 006132 1039 Bu da pest Jós u. 2. III/8.

Bo ros né Sza bó Er zsé bet 006488 1029 Bu da pest Jó zsef A. út ja 19.

Bors Ág nes 003030 1097 Bu da pest Dré gely u. 17. V. em. 15.

Bor si Lász ló né 005112 1182 Bu da pest Kü kül lõ u. 6.

Both Má ria 006565 1112 Bu da pest Me nyecs ke u. 33. V/33.

Bo tos Va lé ria 003035 1116 Bu da pest Mély kút út 2.

Bo za Ist ván 003036 1122 Bu da pest Ma ros u. 46. V. em. 2.

Bo za Ma ri an na 003037 1139 Bu da pest Bé ke tér 5. VI. em. 38.

Bó zsa Ist ván né 003038 1183 Bu da pest Ér sek új vár u. 36.

Bõ di Ju dit 006595 1221 Bu da pest Pa no rá ma u. 6.

Bõ sze And rás 006532 1033 Bu da pest Ka zal u. 55.

Bõ sze Lász ló 005603 1087 Bu da pest Osz tály u. 16-18/b.

Brá zai Mik lós 003039 1025 Bu da pest Bú za vi rág u. 11.

Brun ner Már ta 004609 1184 Bu da pest Hárs fa u. 18.

Bu da Sán dor 003043 1133 Bu da pest Go gol u. 25.

Bu dai Pé ter né 003045 1038 Bu da pest Új li get sé tány 4/b.

Bu da i né Ró na Gab ri el la 003046 1028 Bu da pest Tán csics Mi hály u. 36.

Bu ránsz ky Sa rol ta 005999 1015 Bu da pest Ost rom u. 8/b.

Bu ró Lász ló 003049 1222 Bu da pest Fü les ba goly u. 5.

Bush nell Györ gyi 005844 1125 Bu da pest Né met völ gyi út 76/b.

Bú ti Eme se 006642 1061 Bu da pest Pa u lay E. u. 20. II/10.

Bu tor Fe renc 003050 1173 Bu da pest Tá pió sze le u. 47.

Bu tor Gá bor 003051 1055 Bu da pest Hon véd u. 40. I. em. 6.

Bu zás Dó ra 005614 1133 Bu da pest Ipoly u. 8. 6/8.

Ci e lesz ky Ist ván 005375 1165 Bu da pest Pro dám u. 10/A.

Czel nai Zsolt 006693 1112 Bu da pest Ör kény Ist ván u. 5.

Czem mel Zsu zsan na 003079 1108 Bu da pest Szö võ szék u. 4. III/14.

Czi bul ka Ákos 005527 1026 Bu da pest Tö rök vész lej tõ 2.
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Czi bul ká né dr. Né meth Emi lia 000770 1025 Bu da pest Vi hor lát u. 14.

Czi ra Má ria 004662 1141 Bu da pest Mo gyo ró di u. 157/b.

Csa bai Ger gely 006216 1148 Bu da pest Fo ga ra si út 58.

Csá ká nyos Ist ván 003082 2045 Tö rök bál int Ud var hely u. 35.

Csá nyi Im re 003085 1124 Bu da pest Fo dor u. 59/B. II/2.

Csá nyi Ist ván né 003087 1147 Bu da pest Csö mö ri út 100.

Csá nyi Mi hály né 003088 1124 Bu da pest Tho mán I. u. 7/b.

Csat lós Pé ter 003092 1144 Bu da pest Or bó u. 7.

Csé csey Ka ta lin Klá ra 006589 1153 Bu da pest Beth len Gá bor u. 53.

Cse kei Emí lia 005544 1046 Bu da pest Ho mok tö vis u. 121. I/2.

Cseng eri Gyu lá né 004700 1041 Bu da pest Des sewf fy u. 19.

Csen ge ry Szil via 004092 1133 Bu da pest Kár pát u. 17.

Csi bor Im re 003101 1184 Bu da pest La ka tos u. 5/c. III. em. 12.

Csík Nó ra 006710 1157 Bu da pest Nyír pa lo ta u. 79/D. 3/11.

Csi szár Má ria 005289 1078 Bu da pest Her nád u. 43. fszt. 8.

Csiz ma dia La jos 005900 2120 Du na ke szi Már ton Áron u. 17.

Csiz ma di á né He ge düs Ilo na 003107 1094 Bu da pest Fe renc tér 6-7. B. 409.

Csu hai Ist ván né 006462 1046 Bu da pest Pöl ten berg u. 19.

Daj ká né Bo zsó ki Mar git 006457 2011 Bu da ka lász Fél u. 4.

Dal los End re 002278 1148 Bu da pest Ad ria sé tány 9/a. II. em. 3.

Dancs né Ve res Má ria 004529 1145 Bu da pest Új vi lág u. 35. fszt. 2.

Da ra bos né dr. Szult zer Ilo na Ró zsa 003117 1116 Bu da pest Sza bad ság har co sok út ja 4.

De ák And rea 003118 1029 Bu da pest Tál tos u. 10.

De ák György né 003120 1112 Bu da pest Cir mos u. 3.

De ák Sán dor 003121 1029 Bu da pest Zsolt fe je de lem u. 33.

De ák Zsu zsan na 005763 4400 Nyír egy há za Fá bi án Zol tán út 8.

De csi Ist ván 003122 1182 Bu da pest Ru dawsz ky u. 9/b.

De mény Csil la 006826 1132 Bu da pest Vi seg rá di u. 39.

Dencs György 003127 1213 Bu da pest Pál ma u. 10.

Den csi Jó zsef 003128 1117 Bu da pest Fe hér vá ri út 26. I/4.

Dé nes Sán dor 003130 1095 Bu da pest Mes ter u. 8. VII/A. em. 1. aj tó

Der bák Er zsé bet 005250 1138 Bu da pest Pár kány u. 7. I. em. 1.

Der zsi György 003131 1134 Bu da pest Le hel u. 4/c. IV/2.

De ve cser né Be se nyei Mar git 005341 1162 Bu da pest Sar kad u. 35.

Di e nes Pé ter 006199 1061 Bu da pest Ki rály u. 14.

Din ka Vin ce 004605 1044 Bu da pest Fény csõ u. 6. II. em. 10.

Do bos Lász ló 003135 1024 Bu da pest Káp lár u. 4/c. II/9.

Do bos Mi hály né 003136 1088 Bu da pest Szent ki rá lyi u. 35.

dr.  Mód Já nos 006437 1037 Bu da pest Re me te he gyi út 29.

dr.  Schmidt né Szi mon Ju dit 006750 1037 Bu da pest Er dõ al ja út 100.

dr. Ács Fe renc né 002865 1031 Bu da pest Tor ma K. u. 3. II. em. 9.

dr. Ács Lász ló 004626 1025 Bu da pest Csepp kõ u. 56.

dr. Ács Mik lós 002866 1025 Bu da pest Csepp kõ u. 44.

dr. Ad or ján Ben cé né 002871 1013 Bu da pest At ti la út 1-3.

dr. Agár di Ist ván 002872 1172 Bu da pest Te réz u. 3.

dr. And ré At ti la Gyu la 002882 1033 Bu da pest Apát u. 24.

dr. An tal Já nos 002886 1012 Bu da pest Lo go di u. 48.

dr. An war M. Mus ta fá né 006337 1023 Bu da pest Gül Ba ba u. 21.

dr. Bács fa lu si Er nõ né 002895 1016 Bu da pest Lisz nyai u. 29/d.

dr. Bá csi Sán dor Ti bor 002897 1122 Bu da pest Ha tár õr u. 70/c.

dr. Ba las sa Lász ló 002908 1022 Bu da pest Al vin ci u. 36.

dr. Bal la Ist ván 005969 1038 Bu da pest Ró zsa domb köz 64754 hrsz.

dr. Bal la bás Sán dor 002919 1095 Bu da pest Mes ter u. 77. I. em. 5.

dr. Ba logh György 002920 1124 Bu da pest Fürj u. 25. I.

dr. Ba ricz Re zsõ 002943 1118 Bu da pest Ug ron Gá bor u. 69.

dr. Bar tos Sán dor né 002950 1126 Bu da pest Tart say V. u. 20.
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dr. Bát ho ri Ist ván 002952 1145 Bu da pest Thö köly út 158. fszt. 2.

dr. Bát ho ri Zsu zsa 003983 1015 Bu da pest Do ná ti u. 20. I. em. 7.

dr. Be lez nay Má ria 004953 1144 Bu da pest Fü re di u. 11/C.  X. 42.

dr. Be ne dek Jó zsef 004709 1039 Bu da pest At ti la út 101.

dr. Ben kó Ist ván né 002969 1054 Bu da pest Bát ho ry u. 6. I. em. 8.

dr. Ber ta Im ré né 002981 1116 Bu da pest Mo hai út 17.

dr. Bir her Ilo na 002990 2013 Po máz Ár vács ka u. 1822/4.

dr. Bí ró Ti bor 002992 1165 Bu da pest Far kas ha lom u. 58.

dr. Blat ni czay Zol tán 002998 1133 Bu da pest Go gol u. 27. I. em. 4.

dr. Bó dis Bé la 003000 1115 Bu da pest Bar tók B. út 121/57.

dr. Bor bás Má té 003021 1151 Bu da pest Szla csá nyi u. 192.

dr. Bor da Jó zsef 004611 1125 Bu da pest Ló ránt u. 10.

dr. Bor da Jó zsef né dr. Ra bócz ki Má ria 003024 1125 Bu da pest Ló ránt u. 10.

dr. Bor dás De zsõ 003025 1046 Bu da pest Er dõ sor u. 2. VII. em. 45.

dr. Bos nyák Já nos 006600 3817 Gagy bá tor Fõ tér 12.

dr. Bõ dy Zol tán 003005 1145 Bu da pest Va ri há zy u. 7-9.

dr. Czi ne Gás pár né 006607 1196 Bu da pest Pe tõ fi u. 64.

dr. Csa hók Ist ván né 003081 1139 Bu da pest Sze ge di út 3. II. em. 22.

dr. Csá ki Ber ta lan 003083 1112 Bu da pest Fát ra tér 4. fszt. 1.

dr. Csá szár né Bor nyi Jú lia 005358 1037 Bu da pest Ki rály la ki út 70/B.

dr. Csem nicz ky Já nos né 003093 1121 Bu da pest Rácz Ala dár u. 33. fszt. 1.

dr. Csen des Bé lá né dr. Solt Eri ka 003094 1028 Bu da pest Síp u. 27.

dr. Csi ga há zi Gyu la 003102 1062 Bu da pest Baj za u. 58. III. em. 6.

dr. Dal no ki Já nos 003114 1112 Bu da pest Ne vegy u. 21.

dr. De li La jos né 003124 1164 Bu da pest Os tor hegy u. 27/b.

dr. Dé nes Iván 003129 1121 Bu da pest Tállya u. 26/A/4.

dr. Do bócz ky Ist ván 003134 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 11.

dr. Dob ro vits Iván né dr. Kle in Ibo lya 004690 1125 Bu da pest Kút völ gyi út 56/b.

dr. Dom ján Be at rix 005345 1094 Bu da pest Mi hál ko vics u. 12. III/28.

dr. Dör nyei Gá bor né 000490 1182 Bu da pest Fo ga ras u. 32.

dr. Dun dics Jó zsef 006047 1182 Bu da pest Ipar vas út u. 12.

dr. Eg ry Ka ta lin 003154 1142 Bu da pest Ung vár u. 22/a.

dr. Eper je si Fe renc 003161 1039 Bu da pest Ady End re út 20.

dr. Erõs Ala dár 003168 1133 Bu da pest Thur zó u. 9/A. V. em. 20.

dr. Fa in né Kas zab Sa rol ta 002570 1221 Bu da pest Ge rinc u. 80.

dr. Far kas Mag dol na 003186 1119 Bu da pest Fe hér vá ri út 88/A. II. em. 2.

dr. Fe ke te Éva 003199 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 34.

dr. Fe ren czi And rás 003214 1022 Bu da pest Bo gár u. 14/a.

dr. Fo dor Gyu la 003221 1139 Bu da pest Or szág bí ró u. 4. fszt. 2.

dr. For gó Éva 006277 1022 Bu da pest Ró kus he gyi lép csõ 6. I/8.

dr. Fü le Pé ter 003236 1115 Bu da pest Ete le út 56/a. VIII. em. 51.

dr. Fü löp Sán dor 003239 1204 Bu da pest Ady E. u. 93.

dr. Fü re di Kál mán 003241 1131 Bu da pest Re it ter Fe renc u. 137. II. em. 8.

dr. Ga bá nyi Fe renc 003664 1146 Bu da pest Thö köly út 146/b.

dr. Ga lam bos Já nos 003670 1016 Bu da pest Tig ris u. 56.

dr. Ga lam bos Pé ter 003672 1125 Bu da pest Ki ke let u. 31.

dr. Ga lán tai Pál 003675 1068 Bu da pest Ben czúr u. 1. IV/36.

dr. Ga rajsz ki Zol tán 004955 1037 Bu da pest Re me te he gyi út 194/b.

dr. Gar zó And rás 003685 1162 Bu da pest Be kecs u. 59.

dr. Gás pár né dr. Ba logh An na má ria 003687 1112 Bu da pest Na gyi da u. 9.

dr. Gá ti Jú lia 003688 1115 Bu da pest Ete le u. 66/a. 3. 11.

dr. Gá ti Ka ta lin 004599 1088 Bu da pest Bró dy Sán dor u. 36.

dr. Ge de on Ti va dar 003691 1021 Bu da pest La banc u. 9/b II. em. 6.

dr. Ge len czei Lász ló 003695 1062 Bu da pest And rás sy u. 118.

dr. Gi day Gab ri el la 003706 1137 Bu da pest Ka to na J. u. 16.

dr. Gu lyás Kál mán 003730 1034 Bu da pest Bé csi út 125. 2/13.
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dr. Gya log And rás 003735 1024 Bu da pest Szi lá gyi E. fa sor 1.

dr. Haj dú Jó zsef 001175 1039 Bu da pest Ka bar u. 13. VII. em. 40.

dr. Her ceg Já nos 004684 1024 Bu da pest Ba ka u. 5. III. em. 1.

dr. Her ner Er nõ 003410 1118 Bu da pest Zó lyo mi út 25/b.

dr. Him ber Pé ter 003415 1125 Bu da pest Va rázs u. 16.

dr. Hó dy né Ma czó Er zsé bet 003416 1111 Bu da pest Bu da fo ki út 3.

dr. Ho ro vitz Já nos né 003427 1038 Bu da pest Gyöngy vi rág u. 25.

dr. Hor váth Gyu la 003433 1026 Bu da pest Rhé dey u. 4-6.

dr. Hor váth Jó zsef 003438 1126 Bu da pest Szend rõ u. 28.

dr. Hor váth Ka ta lin 003440 1125 Bu da pest Ada u. 2/b.

dr. Hor váth Lász ló 003441 1115 Bu da pest Hal mi u. 11.

dr. Hor váth Lí via 003443 8237 Ti hany Kis ko pasz hegy u. 21.

dr. Hö röm pö li Bál int 003426 1021 Bu da pest Bu da ke szi út 51/D. C. ép. fszt. 1.

dr. Je nei Ti bor 003487 1125 Bu da pest Gal gó czy u. 50/c.

dr. Ju hász De zsõ 003498 1022 Bu da pest Ri bá ry u. 10.

dr. Ka la csi Ág nes 004776 1141 Bu da pest Szug ló u. 185/b.

dr. Kál do si Ru dolf 001450 1113 Bu da pest Bar tók Bé la út 72. IV. em. 7.

dr. Ká mán Il di kó 003832 1032 Bu da pest Vá lyog u. 6.

dr. Kar dos Gé zá né 003847 1221 Bu da pest Ady End re u. 67.

dr. Ke re kes Ani kó 003871 1039 Bu da pest Fod ros u. 27/b.

dr. Ke resz tes Lász ló 003874 1032 Bu da pest Kis cel li u. 20. VIII. 4.

dr. Kis Pál né 003900 1133 Bu da pest Po zso nyi út 59.

dr. Kis ba lázs Pé ter 003886 1202 Bu da pest Nagy vá rad u. 35.

dr. Kiss Lász ló 003894 1023 Bu da pest Tö rök u. 10. IV. em. 2.

dr. Kiss Ro zá lia 003901 1125 Bu da pest Sá ros pa tak u. 30/c. fszt. 7.

dr. Kiss né Hu szár Lí via 003906 1025 Bu da pest Nagy bá nyai út 43/c.

dr. Kle mencz Fe renc 003907 1111 Bu da pest Ken de u. 12. IV. em. 15.

dr. Knapp Jó zsef 003909 1125 Bu da pest Óra köz 5.

dr. Ko le szár Mik lós né 003919 1051 Bu da pest Zrínyi u. 12.

dr. Ko mo nyi Zol tán 003924 1173 Bu da pest Vac kor u. 2.

dr. Koncz Jó zsef né 003927 1021 Bu da pest Bu denz u. 4/a.

dr. Kond ricz Jó zsef 004680 1136 Bu da pest He ge dûs Gy. u. 49-51. II. em. 1.

dr. Kos tyál Re zsõ 003945 1221 Bu da pest Csé sze u. 36.

dr. Kosz tyu Ka ta lin 005472 1025 Bu da pest Tö rök vész út 119/c.

dr. Ko vács Zsu zsan na 003981 1121 Bu da pest Agancs u. 6/c.

dr. Kör nyei Ist ván né 003940 1101 Bu da pest Sal gó tar já ni u. 53/D.

dr. Kõ vá ri Mik lós 003992 1118 Bu da pest Mé ne si út 17/b.

dr. Krasz nai Ká roly né 004004 1112 Bu da pest Hegy al ja út 170.

dr. La dó Ju dit 003510 1133 Bu da pest Ga ram u. 11. fszt. 3.

dr. La ka tos Pál 003516 1161 Bu da pest Ró zsa u. 49.

dr. Lé nárt Fe renc 005217 1111 Bu da pest Lágy má nyo si u. 7.

dr. Li ge ti Ist ván 003548 1025 Bu da pest Cir bo lya u. 28.

dr. Lom bos György 003554 1122 Bu da pest Csa ba u. 16/a.

dr. Lu kács Fe renc 003565 1118 Bu da pest Bu da õr si út 18/b.

dr. Lu kács Já nos 003567 1028 Bu da pest Ki lincs u. 22/a.

dr. Ma gya ri Zol tán 003252 1021 Bu da pest Szé her u. 85.

dr. Ma la sics And rás 000393 1094 Bu da pest Vi o la u. 20-24. A. ép. II/1.

dr. Mar ton Ist ván 003275 1031 Bu da pest Rin ga tó u. 23.

dr. Ma tu ko vics Gá bor PhD. 003287 1115 Bu da pest Ozo rai u. 4. I/1.

dr. Ma tusz Fe renc 003290 1112 Bu da pest Olt vány u. 44-46.

dr. Ma za nec Jó zsef 003292 1222 Bu da pest Pro mon tor u. 4.

dr. Mencz Ju li an na 003299 1025 Bu da pest Sze ré na u. 51.

dr. Mé szá ros Má ria 005118 1165 Bu da pest Far kas bab u. 24.

dr. Mol nár La jos né 003342 1016 Bu da pest Bérc u. 11/b.

dr. Nagy Bál int né 003745 1026 Bu da pest Er vin u. 5.

dr. Nagy Bé la 005075 6000 Kecs ke mét Nyí ri út 3. I/10.
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dr. Nagy La jos 003761 1163 Bu da pest Al bán u. 17.

dr. Nagy Zol tán né 003773 1113 Bu da pest Ba da cso nyi u. 8.

dr. Né gyes sy Ist ván né 003784 1033 Bu da pest Zab u. 9.

dr. Né meth Bé la 004601 1196 Bu da pest Bát ho ry u. 92.

dr. Né meth Gá bor 003787 1121 Bu da pest Fo dor lej tõ 4/a.

dr. Né meth Jó zsef 003792 1044 Bu da pest Nagy szom ba ti u. 15.

dr. Or bán Zol tán 003072 2340 Kis kun lac há za Ist ván kir. u. 39.

dr. Or mos Im re 003055 1096 Bu da pest Hal ler u. 32. VI/91.

dr. Pál fal vi né Her rer-y-Marc hez Krisz ti na 004022 1023 Bu da pest Róm mer Fló ris u. 41.

dr. Pa lócz Mik lós né 005043 1149 Bu da pest Frá ter Gy. u. 33.

dr. Pá lok Lász ló 004032 1124 Bu da pest Ko rom pai u. 21-23/a.

dr. Pa tik né Zsi ros And rea 006090 8638 Ba la ton lel le Pi pacs sor 68.

dr. Pet hö Fe renc 004056 1124 Bu da pest Gé bics u. 9.

dr. Pet hö Fe renc né 004057 1124 Bu da pest Gé bics u. 9.

dr. Pil lin ger Esz ter 006069 1133 Bu da pest Go gol u. 34.

dr. Pin tér né Cser mák Jo lán 004072 1118 Bu da pest Szám adó u. 10. I. ép. 4.

dr. Pó ka Már ton 004078 1119 Bu da pest Fe hér vá ri u. 105/b.

dr. Pom pé ry Bé la 004086 1027 Bu da pest Mar git krt. 58.

dr. Printz Já nos 004097 1181 Bu da pest Bar csay u. 34.

dr. Rácz Jó zsef 005783 1144 Bu da pest Zsá lya u. 53-55. I/24.

dr. Re i chel Ti bor 004128 1112 Bu da pest Sas adi út 94.

dr. Re sze gi né Be kõ Má ria 004136 1025 Bu da pest Ka vics u. 16.

dr. Rét fal vi Má tyás né 004137 1119 Bu da pest Fej ér Li pót u. 63.

dr. Rév fal vi Mik lós né 004140 1025 Bu da pest Ka vics u. 17/a.

dr. Ro ba li nó né Bó tyik Ibo lya 004146 1054 Bu da pest Baj csy-Zs. u. 34. III. em. 8.

dr. Rocs kai Já nos 004148 1028 Bu da pest Ro dos tó u. 26.

dr. Ro óz Jó zsef 004152 1025 Bu da pest Szik la u. 25/B.

dr. Róth Jó zsef 004523 1118 Bu da pest Ug ron Gá bor u. 69.

dr. Roz go nyi Ti bor 004154 1026 Bu da pest Tö vis u. 33.

dr. Sa lát né Bo csi Éva 003576 1124 Bu da pest Lej tõ út 7.

dr. Sal lai Csil la 003578 1116 Bu da pest Mág nes u. 8.

dr. Sán dor Lász ló né 003581 1148 Bu da pest Bol gár ker tész u. 1/a.

dr. Sár mány Lász ló 003586 1201 Bu da pest Fran ge pán u. 72.

dr. Sár vá ri Pál né 003587 1093 Bu da pest Ba káts u. 2/D. II. em. 5.

dr. Sas vá ri Ju dit 003590 1037 Bu da pest Or bán Ba lázs u. 8.

dr. Schmuck né Tóth Ka ta lin 004590 1119 Bu da pest Al bert u. 15/b.

dr. Se be si Bé la 003598 1119 Bu da pest Al len de park 19.

dr. Se ré nyi Iván 003607 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 4/7.

dr. Soly mo si Im re 003624 1056 Bu da pest Mol nár u. 15. I. em. 4.

dr. So mo gyi Zol tán 003629 1112 Bu da pest Eper u. 1.

dr. Som or jai Zsolt 003631 1202 Bu da pest Zo bor u. 3.

dr. Sõ rés And rás né 003637 1021 Bu da pest Zu ha tag sor 14.

dr. Sta fi ra Zsu zsan na 003453 1122 Bu da pest Ha tár õr u. 74.

dr. Su gár De zsõ 003651 1016 Bu da pest Be ré nyi u. 9/b.

dr. Su gár De zsõ né 003652 1125 Bu da pest Óra köz 5.

dr. Sü tö Dezsõ né 003659 1025 Bu da pest Mu ra kö zi u. 20.

dr. Sza bó Ad ri en ne 006825 1025 Bu da pest Bat tai út 12/B.

dr. Sza bó Ta más 000605 1182 Bu da pest Két új fa lu u. 45.

dr. Sza lay Lász ló 002419 1016 Bu da pest Nap hegy u. 35.

dr. Szán tay An tal 002425 1027 Bu da pest Fran kel Leó u. 26. I. em. 3.

dr. Szá va La jos 004668 1118 Bu da pest Hold vi lág u. 6.

dr. Sze bel lé di Ist ván 002431 1148 Bu da pest Fo ga ra si út 58.

dr. Szed res Lász ló 002433 1147 Bu da pest Te le pes u. 109-111. D. lp. 1/2.

dr. Szé kács Pé ter né 002436 1025 Bu da pest Csepp kõ u. 46/E.

dr. Szé kely György né 002437 1044 Bu da pest Anód u. 38.

dr. Sze ker Lász ló né 002441 2112 Ve res egy ház Mó ricz Zs. u. 23.
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dr. Szend rei La jos 002448 1021 Bu da pest Bu denz u. 10/a.

dr. Szép la ki né Kal lós Ág nes 002456 1026 Bu da pest Ba logh Á. u. 32.

dr. Szi ge ti Gusz táv né 002458 1112 Bu da pest Me nyecs ke u. 19. VI. 39.

dr. Szil vá gyi Jó zsef 002471 1015 Bu da pest Tol dy F. u. 54.

dr. Ször csei Ta más 006736 1195 Bu da pest Jó zsef At ti la u. 76. I/5.

dr. Szta nó Im re 002481 1165 Bu da pest Al bum u. 45/b.

dr. Ta kács Im re 002496 1213 Bu da pest Szent Lász ló u. 78. II. em. 9.

dr. Ta káts Csa bá né 004731 1025 Bu da pest Utas u. 26.

dr. Tár no ki Pál 002512 1062 Bu da pest And rás sy út 88.

dr. Tes sé nyi Kor nél 002519 1119 Bu da pest Paj kos u. 11.

dr. Té té nyi Zol tán 002520 1143 Bu da pest Zász lós u. 46/b.

dr. Ti gyi Ist ván 002524 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/b.

dr. To mo ri Je nõ 006755 8380 Hé víz Sem mel we is u. 18.

dr. Tóth Fe renc né 002549 1078 Bu da pest Ma rek Jó zsef u. 28. III. em. 24.

dr. Tóth Kál mán né 002556 1085 Bu da pest Mag dol na u. 16.

dr. Trem mel Zol tán 005210 5667 Ma gyar bán he gyes Kos suth u. 19.

dr. Tu kacs Bé la 002580 1022 Bu da pest Tö vis u. 9.

dr. Ur bán Lász ló né 004633 1105 Bu da pest Elõd u. 10. IX. em. 35.

dr. Vá czi Zol tán 004182 1022 Bu da pest Tö vis u. 32/b.

dr. Vá ra di Gé zá né 001388 1031 Bu da pest Ná ná si út 1/b. C. ép. I/513.

dr. Var ga And rás 001905 2016 Le ány fa lu Szõ lõ u. 3.

dr. Var ga Gá bor né 004199 1029 Bu da pest Ré zsû u. 89.

dr. Ve ress né Mol nár Er zsé bet 004641 1031 Bu da pest Ányos út 8. II. em. 5.

dr. Ver ner Györ gyi 004230 1173 Bu da pest Ka szá ló u. 125. II. em. 7.

dr. Vér te sy Ele mér 004231 1082 Bu da pest Ba ross u. 78. III. em. 33.

dr. Vi rág Jú lia 004244 1141 Bu da pest Szo mo lány u. 4.

dr. Vis sy Lász ló 004246 1223 Bu da pest Er zsé bet ki rály né u. 24.

dr. Vis sy né dr. Ru dolf Zsu zsa 004247 1223 Bu da pest Er zsé bet ki rály né u. 24.

dr. Vi téz Mik lós 004249 1028 Bu da pest Har mat csepp u. 34.

dr. Vogl An tal 005736 1037 Bu da pest Test vér he gyi út 3.

dr. Vö rös Gyu la 000330 1094 Bu da pest An gyal u. 15/B. 3. em. 1.

dr. Vö rös Ti bor né 004256 1131 Bu da pest Ro kon u. 2.

dr. Zagy va Er zsé bet 004264 1201 Bu da pest Áb ra hám Gé za u. 11/b.

dr. Za la föl di Já nos 004266 1098 Bu da pest Ep res er dõ u. 38.

dr. Zef fer Éva 004797 1118 Bu da pest Csíki-he gyek u. 1. V. em. 19.

dr. Ze len ka Jó zsef né 004270 1188 Bu da pest Bocs kai u. 5/c.

Drab bant Il di kó 006276 1161 Bu da pest Rá kó czi út 114.

Dzsi da Éva 004717 1023 Bu da pest Apos tol u. 13/c.

Eb in ger End ré né 003149 1037 Bu da pest To ro nya u. 5.

Ecse dy né Rév fal vi Bor bá la 003150 1119 Bu da pest Al só ku bin u. 9.

Éger sze gi Pé ter 006439 1162 Bu da pest Mu zsi ka u. 23.

Eg ri Ist ván Iván 003152 1028 Bu da pest Arad u. 37.

Egyed Ist ván 004960 1029 Bu da pest Dom bos u. 21.

Ele kes Má ria 003156 1146 Bu da pest Ve zér u. 166/A.

Éll Ág nes 005512 1039 Bu da pest Vi zi or go na u. 4.

Entz Bé lá né 003159 1125 Bu da pest Sza mó ca u. 3.

Enye di Ádám Zol tán 004677 1027 Bu da pest Bem J. u. 18.

Eõ ry Er zsé bet 003160 1027 Bu da pest Mar git krt. 56.

Er dé lyi Im re 005649 1222 Bu da pest Bem Jó zsef u. 10.

Er dõ si Éva 005302 1123 Bu da pest Tál tos u. 8. II/18.

Er hardt Gá bor né 004665 1162 Bu da pest Áb ra u. 2/b.

Ér sek Fe renc 005545 1162 Bu da pest Szi laj u. 31.

Esze nyi né Fe ke te Ág nes 003172 2081 Pi lis csa ba Ár pád ve zér u. 38.

Ézsi ás Mik lós né 003174 1171 Bu da pest Gö csej u. 2.

Fá bi An dor 003175 1203 Bu da pest To pán ka u. 8. IV. em. 25.

Fá bi án Má ria 003176 1221 Bu da pest Sza bi na u. 19.
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Fa bók Já nos 003178 1164 Bu da pest Batt hy ány u. 7.

Fa ra gó Ist ván 003182 1182 Bu da pest Dal ma dy Gy. u. 19.

Far kas Be á ta 006386 1039 Bu da pest Gu lá csy La jos u. 4. III/14.

Far kas Ist ván 004654 1121 Bu da pest Nor ma fa u. 18.

Far kas Já nos né 003183 1043 Bu da pest Mun kás ott hon u. 58. fszt. 1.

Far kas Ju dit 003185 1111 Bu da pest Ken de u. 4.

Far kas Sán dor né 003187 1068 Bu da pest Ki rály u. 82.

Far kas né Sar ka di Ág nes 003189 1039 Bu da pest Ju hász Gy. u. 2. V. em. 47.

Far nyik Lász ló 005136 1088 Bu da pest Ba ross u. 21. II. em. 2.

Fe hér Gé za 003190 1145 Bu da pest Új vi lág u. 42-44.

Fe hér Ka ta lin 003191 1054 Bu da pest Sze me re u. 9.

Fe hér Ka ta lin Il di kó 003192 1031 Bu da pest Lõ por ma lom u. 3. III/12.

Fe hér Ta más 006430 1161 Bu da pest Pá lya u. 141.

Fe hér né Vi ká ri us Éva 003195 1136 Bu da pest He ge dûs Gy. u. 49/51.

Fe igl Eri ka 004652 2310 Szi get szent mik lós Sár ga ró zsa u. 25.

Fe jes Mag dol na 005650 1155 Bu da pest Vas vá ri Pál u. 32.

Fe kés há zy Csa ba 003197 1131 Bu da pest Ör dög ma lom út 11.

Fe ke te Al bert né 003198 1202 Bu da pest Már tí rok út ja 207.

Fe ke te Im ré né 003201 1124 Bu da pest Vér cse u. 2/D.

Fe ke te Mik lós 003203 1213 Bu da pest Gon do lás u. 18.

Fe ke té né Me zõ Ilo na 003205 1041 Bu da pest La ta bár Kál mán u. 11.

Fe le di Lász ló 003206 2000 Szent end re Ná das u. 4.

Fel föl di Li pót né 003207 1113 Bu da pest Bocs kai u. 22. III/22.

Fels man né Bö lö ni Esz ter 006048 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 35/A.

Fel vé gi Gé zá né 003208 1025 Bu da pest Ka py út 45. B/3.

Fe nyõ And rás 003209 1132 Bu da pest Vi seg rá di u. 82/a. VII. 3.

Feny ve si Jó zsef né 003210 1224 Bu da pest X. u. 11.

Fe rencz Gyön gyi 003211 1148 Bu da pest Bol gár ker tész u. 15/e.

Fe rencz Ma ri an na 000038 1144 Bu da pest Fü re di u. 52-54. II/35.

Fe ren csák Il di kó 005632 1221 Bu da pest Vö rös kú ti ha tár sor 20.

Fig nár Ilo na 006218 4400 Nyír egy há za Ó szõ lõ út 117. fszt. 4.

Fi lák Jó zsef né 003216 1119 Bu da pest Fo gócs ka u. 7.

Fis cher Pál 003218 1108 Bu da pest Ju har u. 17.

Fock ter né He id rich Ve ro ni ka 004667 1212 Bu da pest Te mes vá ri u. 63.

Fo dor Il di kó 005157 1046 Bu da pest Szt. Im re u. 2.

Fo dor Ist ván né dr. 003222 1202 Bu da pest Dam ja nich u. 85.

Fo dor Mik lós né 003223 1163 Bu da pest Za la vár u. 4. II. em. 4.

Fo dor né Sü vegh Jú lia 006812 2092 Bu da ke szi Jó zsef At ti la u. 159.

Fo dor né Ta kács Il di kó 006489 1172 Bu da pest Szent Im re Her ceg út 51.

Fó nagy György 006229 1098 Bu da pest To rony ház u. 1. III. lh. I/3.

For gács Gab ri el la 003228 2096 Üröm Ká ró ka to na u. 7. A/1.

For gács Klá ra 003227 1024 Bu da pest Fil lér u. 6. IV. em. 20.

For ró Vil mos 003231 1012 Bu da pest Lo go di u. 27/b.

Föl di Gyu la 003226 1124 Bu da pest Hegy al ja út 142.

Föl di Le ven te 006596 1161 Bu da pest Ke néz u. 27.

Frid rich Pé ter 003234 1158 Bu da pest Thö köly út 79/a.

Friss Lász ló 003235 1024 Bu da pest Ady End re u. 1.

Fü le mi le Bé la 003237 1014 Bu da pest Uri u. 60. II. em. 16.

Fü löp Já nos né 003238 1171 Bu da pest Csepp u. 12.

Fü löp né Bo rovsz ky Il di kó 003240 1036 Bu da pest La jos u. 111.

Fü ri Gá bor né 003242 1191 Bu da pest Kis fa lu dy u. 39.

Ga ál Fló ri án né 003663 1124 Bu da pest Kosz ta Jó zsef u. 20.

Ga ál Klá ra 004687 1118 Bu da pest Vil lá nyi út 55-65. 1/B.

Gack Zol tán 004846 1126 Bu da pest Dol gos u. 2. 6/A.

Gaj dics Irén 003666 1121 Bu da pest Tö rök bál in ti u. 15. B/1.

Ga lamb Ist ván 003669 1104 Bu da pest Szõ lõ hegy u. 6.
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Ga lam bos Jó zsef 003671 1205 Bu da pest Sas u. 17.

Ga lán tai Jó zsef 003673 1012 Bu da pest Lo go di u. 78/a.

Ga lán tai Jó zsef né 003674 1012 Bu da pest Lo go di u. 78/a.

Gal lay Já nos né 003680 1053 Bu da pest Pap nö vel de u. 8.

Gam pel Éva 004681 1111 Bu da pest Krus pér u. 10. I. 11.

Ga ray Lász ló 003682 1133 Bu da pest Go gol u. 27.

Gár dos Pé ter 003684 1125 Bu da pest Dió sá rok u. 33.

Gaz só né Nok ta Éva 003690 1171 Bu da pest Gömb vi rág u. 41.

Gé czi Sán dor né 005817 1126 Bu da pest Ga lán tai u. 10.

Ge lei And rás né 003694 1133 Bu da pest Bes se nyei u. 25/b.

Gel lén Ist ván 005774 1165 Bu da pest Na ta sa u. 7.

Gel lért Edit 003697 1221 Bu da pest Nap rét u. 19.

Ge ö sel Má ria 003698 1191 Bu da pest Rá kó czi u. 2-22. II. em. 71.

Ge ren csér né Gutt mann Gab ri el la 005445 9700 Szom bat hely Szent Már ton u. 23. II. 6.

Ge ren csér né Sza bó Eri ka 003699 1108 Bu da pest Szö lõ vi rág u. 6. III. em. 15.

Ge ren dás né Má té Lil la 004656 1112 Bu da pest Olt u. 8.

Gé ró György 003703 1137 Bu da pest Rad nó ti M. u. 14/B. IV. em. 29.

Gesz ti né Ke ned li Ka ta lin 003704 1171 Bu da pest Szá raz hegy u. 81.

Gil ján Já nos 006390 1155 Bu da pest Rá kos út 106.

Gi on Gá bor 005252 2131 Göd Feny ves u. 31/A.

Go dá nyi Ká roly 003707 1205 Bu da pest Jó zsef At ti la u. 20.

Gomb kö tõ Lász ló né 003709 1125 Bu da pest Gal gó czy u. 50/a.

Gott ge isl Ri ta 003722 1126 Bu da pest Kiss J. altb. u. 27.

Gõ cze Fe renc né 004598 1037 Bu da pest La borc u. 50.

Göm böcz Jó zsef 003711 1121 Bu da pest Tállya u. 26. A/7.

Gö mö ri Gyu la 003714 1182 Bu da pest Batt hy ány L. u. 91.

Gön czi Mik lós né 003715 1121 Bu da pest Han gya u. 10.

Gön dör Ti bor 003716 1052 Bu da pest Ká roly krt. 10. III/6/a.

Gör be Bál int 003717 1098 Bu da pest Dé si Hu ber u. 16.

Gör gey Ti bor 003719 1126 Bu da pest Bö ször mé nyi út 8.

Gö rög Ibo lya 003720 1041 Bu da pest Szi ge ti J. u. 11.

Gru bá no vits Gab ri el la 005000 1029 Bu da pest Csat lós u. 65/b.

Gru ber Ist ván né 003726 1022 Bu da pest Szem lõ hegy u. 32.

Gu bá nyi né dr. Tóth Ilo na 003728 1213 Bu da pest Szent L. u. 88.

Gul den Gyu la 004713 1222 Bu da pest Ma gas ház u. 4.

Gu lyás Ka ta lin 002153 1094 Bu da pest Ber zen czey u. 37. II/6.

Gutt mann György 003734 1046 Bu da pest Klap ka u. 6.

Gyar ma ti Ta más 005288 8200 Veszp rém Már ci us 15. u. 4/D. VII/21.

Gye nei Er zsé bet 003073 1162 Bu da pest Fel csú ti u. 55.

Gyolcs Mik lós né 003737 1225 Bu da pest Bar tók B. út 9/A.

Gyõr fi Ka ta lin 006800 1141 Bu da pest Mo gyo ró di út 93. 4/41.

György fal vi Sán dor né 003739 1107 Bu da pest Fo kos u. 8.

Gyur csák Fe renc né 004659 1142 Bu da pest Kas sai tér 23. I. 4.

Gyu rik né Sós Mar git 003662 1041 Bu da pest Ber csé nyi u. 11. 

Ha berl Pál 003361 1115 Bu da pest Fej ér Li pót  u. 36.

Haf ner Bar na 005871 1125 Bu da pest Zir zen Jan ka u. 50.

Hahn Lász ló 003364 1154 Bu da pest Arany Já nos u. 123.

Ha in né dr. Ho rá nyi Ilo na 003365 1033 Bu da pest Szé rûs kert u. 33. I. em. 4.

Haj bin Tí mea 005429 2463 Tor das Vö rös marty u. 1.

Haj dú An na 002157 1172 Bu da pest XXI. u. 6.

Haj dú Jó zsef 003369 1142 Bu da pest Csák tor nya-park 9. I/5.

Ha jek Lász ló 003372 1031 Bu da pest Csó nak ház u. 14. I. em. 2.

Ha lák Éva Gi zel la 003374 1087 Bu da pest Osz tály u. 16-18/b.

Ha las sy Ot tó 003376 1107 Bu da pest Kék vi rág u. 2. III/10.

Ha lász Ákos 003377 1037 Bu da pest Or bán Ba lázs u. 27. fszt 1.

Ha lász Ju dit 006380 1188 Bu da pest Ti sza vi rág u. 53/a.
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Ha lász Zsu zsa 006640 1137 Bu da pest Szent Ist ván park 26.

Hal fár An na má ria 003380 1025 Bu da pest Bat tai u. 11/a.

Hal mi Jó zsef né 006360 2040 Bu da örs Szar ka u. 2.

Hal mos Ti bor né 003383 1165 Bu da pest Össze fo gás sé tány 5. I. em. 7.

Hal mo si Ta más né 005517 1124 Bu da pest Vér cse köz 3.

Há mo ri Ká roly 003385 1025 Bu da pest Jó zsef he gyi út 28/a.

Há mo ri Mik lós né 003386 1113 Bu da pest Ábel Je nõ u. 33/b.

Han kó né Ki rály Ilo na 003387 1118 Bu da pest Som lói út 6/b.

Han nák György 003388 1221 Bu da pest Arany J. u. 62.

Ha nus ká né Tö rök Er zsé bet 005293 1148 Bu da pest Ad ria sé tány 2. III/24.

Har gi tai La jos 004697 1041 Bu da pest De ák Fe renc u. 91.

Har gi ta i né Be ne dek Éva 003390 1119 Bu da pest Solt  u. 36.

Har mat Zsolt 003391 1038 Bu da pest Ó bor u. 2. I. 3.

Ha tos né Já bor csik Éva 005925 1042 Bu da pest Jó zsef At ti la u. 32-34. B. lph. I/3.

Ha u zer Jó zsef 006002 2089 Tel ki Ha rang vi rág u. 31.

Ha vas Ist ván 003395 1020 Bu da pest Szé her út 10. fszt. 3.

Heff ler Jó zsef né 003396 1038 Bu da pest Pusz ta dom bi út 7/c.

He ge düs Be ne dek né 003397 1026 Bu da pest Ci rok u. 5.

He ge dûs Ist ván né 005732 1091 Bu da pest Ül lõi út 109/c.

He ge dûs Mik lós 004959 1028 Bu da pest At ti la u. 14.

He ge dûs né Mol nár Ilo na 005281 1112 Bu da pest Gu lyás köz 3. fszt. 2.

He ge dûs né Szûcs Már ta 006838 2071 Páty Vár he gyi u. 6.

Hel ler Ju dit 004685 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 18/A.

He nye Ist ván 005674 1037 Bu da pest Zúz ma ra u. 8.

Her boly György 003408 1031 Bu da pest Sil va nus sé tány 19. I/2.

Her czeg Im re 005287 1037 Bu da pest Re me te he gyi u. 99.

Her czeg Tí mea 005221 1028 Bu da pest Kõ u. 11.

Her czeg Zol tán 005223 1121 Bu da pest Bé la ki rály út 57/a.

He ren di Zsu zsan na 004522 1026 Bu da pest Hû vös völ gyi u. 59.

Her go vits Ma ri ann 004648 1015 Bu da pest Sza bó Ilon ka u. 11.

Her ke Ist ván né 003409 1194 Bu da pest Ben czúr u. 22.

Her ná di Lász ló 006842 2370 Da bas Ber ke nye u. 6/A.

Her te len dy Gyu la 003411 1016 Bu da pest Mi hály u. 11.

Híd vé gi Eli za 002407 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 15/d.

Hi tes Ani ta 005771 2890 Ta ta Új út 12. 4/1.

Hó bor Ta más 006662 8800 Nagy ka ni zsa Zemp lén Gyõ zõ út 9/B. I/10.

Hoff man né Ko kas Gi zel la 005076 2013 Po máz Ibo lya u. 6.

Ho gyinsz ki Edi na 005486 9400 Sop ron Pa tak u. 11.

Hó ka Sán dor né dr. 005259 1225 Bu da pest Ten kes u. 4/h. fszt. 1.

Hol lár End re 006817 1071 Bu da pest Dam ja nich u. 35. 1/4/d.

Ho lo csi Fe renc 003419 1037 Bu da pest Far kas tor ki út 27.

Ho mok Mik lós né 003420 1163 Bu da pest Döb rö ce u. 25.

Hor nyik Ju dit 003425 1141 Bu da pest Ba zsa ró zsa u. 91.

Hor to bá gyi né Tóth Ce cília 005156 1117 Bu da pest Mó ricz Zs. körtér 14.

Hor vát Ri ta 006203 1041 Bu da pest Zá vodsz ky Zol tán u. 21.

Hor váth At ti la 003429 1021 Bu da pest Bu da ke szi út 57/b.

Hor váth At ti la 005173 1025 Bu da pest Zsin dely u. 5/a. I/2.

Hor váth Éva 003430 1114 Bu da pest Bar tók Bé la út 21. I/3.

Hor váth Gá bor 003431 1027 Bu da pest Hor váth u. 28-36/IV. VII/29.

Hor váth Ist ván né 004756 8646 Ba la ton feny ves Kö zép u. 12.

Hor váth Já nos 003436 1044 Bu da pest Sza bolcs ka Mi hály u. 43.

Hor váth Kál mán 005114 1181 Bu da pest Ván dor S. u. 13.

Hor váth Krisz ti na 006677 1116 Bu da pest Tor ma u. 10.

Hor váth Lász ló 003442 1124 Bu da pest Sas fi ók u. 2. I. em. 3.

Hor váth Lí via 006682 1121 Bu da pest Már ton he gyi út 33/a. II/3.

Hor váth Pál 003445 1034 Bu da pest Pa csir ta me zõ u. 30.
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Hor váth Pál né Lö rincz Pi ros ka 003446 1131 Bu da pest To mo ri u. 9/a.

Hor váth Pi ros ka 006668 1181 Bu da pest Igaz u. 13. IV/4.

Hor váth Sán dor 006361 1162 Bu da pest Her mi na út 9.

Hor váth Sa rol ta 003448 1154 Bu da pest Wes se lé nyi u. 20.

Hor váth Ta más 003449 1029 Bu da pest Ör dög árok u. 100.

Hor váth né Bro da Ma ri an na 005777 1051 Bu da pest Szen de Pál u. 1. V/1.

Hor váth né Jes se Ju dit 003451 1107 Bu da pest Bal kán u. 8. fszt. 1.

Hor váth né Med nyánsz ky Már ta 005856 1188 Bu da pest Szél sõ u. 85/a.

Hu bé nyi Er nõ né 003457 1078 Bu da pest Ne fe lejcs u. 53. I. em. 15.

Hu szár Jó zsef 006363 1145 Bu da pest La ky Adolf u. 35. fszt.1.

Hu szár Klá ra 003461 1071 Bu da pest Dem binsz ky u. 44. III. em. 2.

Hu szár Te o dó ra 002472 1173 Bu da pest Sar lós fecs ke u. 1.

Ig nácz Pál 003464 1061 Bu da pest And rás sy út 13. III. em. 2/a.

Il lés Zol tán né 004928 1095 Bu da pest Mes ter u. 38. III/1.

Im re Eni kõ 005439 1126 Bu da pest Be et ho ven u. 8. IV/3.

Im re Gá bor 003466 1052 Bu da pest Sem mel we is u. 4.

Im re Gab ri el la 006703 1188 Bu da pest Pé te ri út 6.

Ino tai Já nos 003469 1103 Bu da pest Pet rõ czy u. 9/a.

Is pá no vity Már ton né 003472 1103 Bu da pest Csom bor u. 4/1.

Iva nov Emil 006204 1148 Bu da pest Cser nyus u. 70.

Izsák Ist ván né 003475 1142 Bu da pest Kör vas út sor 201.

Izsó La jos 003476 1121 Bu da pest Rácz Ala dár u. 123.

Já ki né Ka sza Ág nes 006306 1221 Bu da pest Sza bi na u. 15/a.

Já kói Ba lázs 003478 1068 Bu da pest Ki rály u. 102.

Ja kus Lász ló 005433 1144 Bu da pest Szent mi há lyi út 15. VI/26.

Jámb rik Já nos né 003480 1025 Bu da pest Utas u. 19.

Ja nács Lász ló né 003481 1029 Bu da pest Ba da csony u. 8.

Jan da Szil via 005924 2016 Le ány fa lu Hu nya di Já nos u. 31.

Ján di Zi ta 003483 1033 Bu da pest Ka szás dü lõ u. 1.

Jan kó Zol tán 005159 1125 Bu da pest Tus ná di u. 42.

Já nos sy né Both Már ta 003484 1108 Bu da pest Mély tó u. 6.

Je szensz ki Ilo na 003491 1173 Bu da pest Uszo da u. 20.

Jesz más Ti bor né 003493 1135 Bu da pest Sze ge di u. 33. V/12.

Jo há czi Ist ván né dr. 003494 1165 Bu da pest Ka lit ka u. 2.

Jó nás Jó zsef 003495 1106 Bu da pest Gya kor ló u. 4/b.

Joó Ág nes 003496 1073 Bu da pest Do hány u. 77.

Jo ze fik né Gon dos Zsu zsan na 004739 1201 Bu da pest Áb ra hám Gé za u. 51.

Jó zsá né Macz kó Gab ri el la 006107 1039 Bu da pest Jó kai u. 34.

Ju hász At ti la 006065 1181 Bu da pest Da rá nyi I. u. 9/a.

Ju hász At ti la 006346 1052 Bu da pest Fe hér ha jó u. 12-14.

Ju hász Ka ta lin 003503 1114 Bu da pest Fad rusz u. 29. III. em. 1.

Jusz tus Ist ván 003371 2112 Ve res egy ház Kö kény u. 3.

Ká csor At ti la 003819 1188 Bu da pest Pé te ri u. 15.

Ká csor né Su rá nyi Éva 003820 1188 Bu da pest Nap ló u. 26/a.

Ká dár At ti lá né 004669 1118 Bu da pest Nagy sza lon ta u. 19

Ká das Lász ló né 003822 1037 Bu da pest Bó bi ta u. 4. 9. ép. B. lh. II/10.

Ka ku la Jó zsef né 003823 1213 Bu da pest Posz tó u. 14.

Ka lács ka Len ke 004679 1066 Bu da pest Te réz krt. 6. II. em. 1.

Ka lász Il di kó 003825 1225 Bu da pest An ge li út 64/b.

Ka licz ka Er zsé bet 004702 1025 Bu da pest Pa lán ta u. 18.

Kál lai Kin ga 006228 1149 Bu da pest Tá bor hely u. 2. II/8.

Kál mán Lász ló 003826 1119 Bu da pest Paj kos u. 32.

Kal már Zol tán né 003828 1125 Bu da pest Is ten he gyi út 50-52. A/35.

Ka lo csai Im ré né dr. dr. Erös Ilo na 003829 1213 Bu da pest Dam ja nich út 143.

Ka lo csai La jos 003830 1117 Bu da pest Irí nyi J. u. 40/b. III. 12.

Ká na i né Ko vács Ilo na 005225 1225 Bu da pest Ko lozs vá ri u. 67.
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Ka nász Pé ter né 005720 1144 Bu da pest Fü re di u. 19/c. VIII. 33.

Kan gi szer Gyu lá né 000372 1122 Bu da pest Abos u. 5.

Ká nya Zol tán né 000174 2660 Ba las sa gyar mat Nagy I. út 7.

Kap csos Gé za 003836 1083 Bu da pest Prá ter u. 59.

Ka po si Já nos 003838 1116 Bu da pest Sza bad har co sok u. 21.

Ka po si Ma tild 003839 1116 Bu da pest Sza bad ság har co sok u. 21.

Ka rá csony Kál mán 003840 1162 Bu da pest Szlo vák út 127.

Ka rá di Lász ló né 003842 1115 Bu da pest Té té nyi út 5/a.

Ka ra kai La jos 003843 2040 Bu da örs Bog lár ka u. 32.

Ká rász Vil mos 003845 1089 Bu da pest Vaj da P. u. 43.

Ka ri kás Ju dit 006234 1088 Bu da pest Rá kó czi út 13. II/9.

Ká ro lyi Csa ba 006099 1092 Bu da pest Ki ni zsi u. 22.

Ká sa Mar git 003849 1192 Bu da pest Tass u. 16. fszt. 2.

Kas nyik Já nos 003850 1164 Bu da pest Be nicz ky T. u. 12.

Kas só Zsu zsan na 003153 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 217.

Kas za la Ká roly né dr. dr. Szen czi Ág nes 003851 1022 Bu da pest Han kó czy J. u. 13/c.

Ka szap né Végh Éva 003852 1145 Bu da pest Pé ter vá rad u. 1.

Ka to na Fe renc né 004645 1201 Bu da pest Vö rös marty u. 78.

Ka to na Jó zsef 003853 1119 Bu da pest Bárt fai u. 21. I. em. 5.

Katz Dé nes 005635 7695 Me csek ná dasd Hegy al ja 37.

Ka uf mann Éva 003855 1164 Bu da pest Fel sõ ma lom u. 3/c. III. em. 2.

Ka zai Már ta 003856 1031 Bu da pest Pá kász u. 3.

Kecs kés Jó zsef 003858 1055 Bu da pest Falk Mik sa u. 28. II. em. 1.

Ké ke di György né 003859 1133 Bu da pest Kár pát u. 35.

Ké ke si Ju dit 004724 1151 Bu da pest Bem u. 12. B/I/2.

Ké ke si né And ri kó Má ria 003860 1037 Bu da pest Far kas tor ki lej tõ 47.

Ke le men Sán dor 003865 1042 Bu da pest Ró zsa u. 44.

Ke le ti Ká roly né 003868 1092 Bu da pest Rá day u. 30.

Ke li ger Csa ba 004710 2071 Páty Tor bá gyi út 18/b.

Ke néz né Sza lai Ág nes 005728 1161 Bu da pest Ma tild u. 17.

Ke reszt szeg hy Mik lós 006836 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 17/E. I/3.

Ké ri An na 000691 1125 Bu da pest Di ós árok 56. fszt. 2.

Ker tai Lász ló 003876 1119 Bu da pest Fo gócs ka u. 9. IV. em. 15.

Ker tai Ru dolf né 003877 1155 Bu da pest Rá kos út 94. II. em. 15.

Ker tész Ist ván 005115 1075 Bu da pest Rum bach S. u. 10/b. II/5.

Keszt he lyi Lász ló 004503 1039 Bu da pest Jó kai u. 28.

Ki li án An na 004799 1147 Bu da pest Lõ csei út 76. „B” ép. II/13.

Kis Jó zsef 005753 2335 Tak sony Solt u. 22.

Kis Má ria 003884 1138 Bu da pest Esz ter go mi út 38. II. 4.

Kis Ro zá lia 003885 1213 Bu da pest Rep kény u. 27/a.

Kiss At ti la Ist ván 003887 1225 Bu da pest Tün dér ró zsa u. 17.

Kiss Bál int-Kál mán 005116 1065 Bu da pest Ha jós u. 30. IV/1.

Kiss Er zsé bet 003888 1098 Bu da pest Nap fény u. 14. II. lph.

Kiss Fe renc 003889 1119 Bu da pest Mér nök u. 32.

Kiss Fe renc 001216 1204 Bu da pest Sza bad ság u. 6.

Kiss Gab ri el la 005001 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 15/d. VII. em. 33.

Kiss Iván 003890 1133 Bu da pest Drá va u. 13.

Kiss Jó zsef né 003891 1158 Bu da pest Kés márk u. 5. IV. em. 29.

Kiss Ka ta lin 005721 1044 Bu da pest Gyer tya láng u. 3. 4. lh. III/5.

Kiss Klá ra 003892 1031 Bu da pest Am fi te át rum u. 8. fszt. 2.

Kiss Lász ló né 003895 2045 Tö rök bál int Tü kör hegy u. 27.

Kiss Ot tó né 003899 1077 Bu da pest Jo si ka u. 29. I. em. 7.

Kiss Sza bó Ilo na 003902 1202 Bu da pest Far kas la ka u. 13.

Kiss né Ágics Ilo na 004621 1096 Bu da pest Te le py u. 29/c. IV. em. 1.

Kiss né Bí ró Te réz 003904 2145 Ke re pes Wé ber Ede park 84.

Kiss né Cza kó Pi ros ka 003905 1225 Bu da pest Tün dér ró zsa u. 17.
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Kiss né Ere dics Ág nes 006711 1148 Bu da pest Bol gár ker tész u. 4.

Ki sucz ky né Kis Te ré zia 005117 1027 Bu da pest Csap lá ros u. 15.

Klu becz Ani kó 003908 1165 Bu da pest Or si ka tér 1. fszt. 4.

Ko bo lák né Ha ra gos Ol ga 003911 1137 Bu da pest Ka to na Jó zsef u. 26. V/26.

Kocz ka Klá ra 003780 1103 Bu da pest Ger gely u. 108/c. I/5.

Kocz ka Sán dor né 003912 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 217/b.

Ko csis Fe renc né 003914 1119 Bu da pest An dor u. 5.

Ko csis né Ga lacz Il di kó 006490 1224 Bu da pest Má tyás kir. u. 47.

Kó kai György né 003917 1113 Bu da pest Bar tók B. út 64. II. em. 5/b.

Kol be Tün de 004560 1137 Bu da pest Szent Ist ván park 14.

Kol ta Ádám 003921 1055 Bu da pest Baj csy-Zs. út 74.

Kol tai Sán dor né 005902 1025 Bu da pest Csa lán u. 4/a. fszt. 2.

Kol tay Má ria Tün de 005155 1124 Bu da pest Tho man I. u. 6. I. em. 5.

Ko má ro my Eri ka 004786 1164 Bu da pest Négy lo vas u. 11/A.

Kon cos Zsu zsan na 003925 1147 Bu da pest Te le pes u. 30. IV/15.

Kon dor György né 003929 1201 Bu da pest Ti nó di u. 64.

Kó nya Jó zsef 003932 1115 Bu da pest Ete le út 38/b.

Korb Zol tán 005827 1152 Bu da pest Szi las Park u. 2. fszt. 10.

Kor bel Lász ló né 003933 1119 Bu da pest Fe hér vá ri út 113.

Kor dás Pi ros ka 005347 1096 Bu da pest Te le py u. 11/B. I/2.

Kor mos Zsu zsa 003939 1203 Bu da pest Tég la gyár tó u. 3.

Ko ron di Já nos né 005976 1104 Bu da pest Szá raz u. 24.

Kó sa Ist ván né 003944 1028 Bu da pest Tán csics u. 48.

Kos csó-Ge rent sér Lí via 005643 1138 Bu da pest To mo ri út 19. VIII/47.

Kosz to vics Jó zsef 003947 1202 Bu da pest Brez nó u. 9.

Ko vács And rea 003950 1037 Bu da pest Er dõ al ja út 125/b.

Ko vács Ani ta 006597 1029 Bu da pest Bo tond ve zér u. 14.

Ko vács At ti la 003951 1182 Bu da pest Som ló kert út 21.

Ko vács At ti la 003952 1141 Bu da pest Pas kál u. 19.

Ko vács Edit 003953 2013 Po máz Pek lár u. 20.

Ko vács Frigy es né 003957 1025 Bu da pest Nagy bá nyai út 48.

Ko vács Gá bor 003958 1148 Bu da pest An gol u. 43.

Ko vács Gé za 003959 1038 Bu da pest Már ton út 32.

Ko vács Gé zá né 003960 1038 Bu da pest Már ton út 32.

Ko vács Im re 003963 1033 Bu da pest Szé rûs kert u. 11. I. em. 4.

Ko vács Ist ván 005799 1163 Bu da pest Tol nay Ká roly u. 3.

Ko vács Ist ván né 003966 1163 Bu da pest Ma gyar vár u. 32.

Ko vács Jó zsef 003970 1016 Bu da pest Sánc u. 13. II. em. 2.

Ko vács Jó zsef 003971 1031 Bu da pest Ka do sa u. 2. I/3.

Ko vács Ká roly 003973 1133 Bu da pest Drá va u. 5/c. IX. em. 26.

Ko vács Lász ló 006403 1075 Bu da pest Ká roly krt. 3/c. II. 7.

Ko vács Lász ló né 003976 1093 Bu da pest Má tyás u. 16. II. em. 9.

Ko vács Mag dol na 005857 1046 Bu da pest Ug ró Gyu la sor 11. X. 60.

Ko vács Má ria 006568 1041 Bu da pest Zá vodsz ky u. 3. 6/30.

Ko vács Már ta Ju dit 004941 1115 Bu da pest Hal mi u. 55.

Ko vács Ti bor 003979 1035 Bu da pest Szél u. 19. V. em. 25.

Ko vács Va lé ria Zsu zsan na 004147 2092 Bu da ke szi Jó kai út 12.

Ko vács né Ál mos dy Ju dit 003982 1116 Bu da pest Rátz Lász ló u. 22.

Ko vács né Len gyel Gab ri el la 003986 1028 Bu da pest Síp u. 7.

Ko va rik Gyöngy vér 006704 1078 Bu da pest Her nád u. 43. I/9.

Ko váts Pé ter 006028 1122 Bu da pest Vá ros ma jor u. 5.

Koz ma György 003999 1145 Bu da pest Er zsé bet ki rály né út ja 22/A.

Koz ma Kur di Krisz ti na 004001 1147 Bu da pest Te le pes u. 109-111. F. lép. II/1.

Koz ma Zsolt 004003 1174 Bu da pest Ba ross u. 67.

Kö kény né Szlo vák Ju dit 003918 1064 Bu da pest Ró zsa u. 68.

Kör men di Edit 003938 1191 Bu da pest Si mo nyi Zs. u. 15. VII. em. 20.
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Kö rös he gyi Gá bor 003941 1145 Bu da pest Új vi dék u. 4.

Kõ sze gi Lász ló né 003946 1013 Bu da pest At ti la út 63.

Kõ sze gi né Csa pó Eme se 006221 1145 Bu da pest Bos nyák u. 23/A.

Köt cse i né Gyi me si Ka ta lin 003948 1037 Bu da pest Má ra ma ros út 64/b.

Kö te les Mar git 005087 2821 Gyer mely Ta tai u. 15.

Kõ vá gó Be á ta 005503 2080 Pi lis jász fa lu Domb hát u. 15.

Kö ves Iván né 003994 1015 Bu da pest Batt hy ány u. 48.

Kö vi De zsõ 003997 1113 Bu da pest Bocs kai u. 71.

Kre mer Éva 004005 1193 Bu da pest Mó ricz Zsig mond u. 5.

Krencz né Csá nyi Ri ta 005153 1131 Bu da pest Jég gyár u. 2. II/5.

Kré nusz Gyu lá né 004006 1091 Bu da pest Ül lõi út 119. I. em. 28.

Kre nyicz ki Lász ló né 005128 1138 Bu da pest Esz ter go mi út 58. III. 11.

Kre sa lek Pé ter 005189 1024 Bu da pest Mar git krt. 61-63. VII. em. 1.

Kru csó Ká roly né 004008 1124 Bu da pest Bü rök u. 12. I. em. 4.

Ku li fai Klá ra 006067 1052 Bu da pest Arany kéz u. 6. VIII/108.

Kum mer György né 005858 1117 Bu da pest Ba ra nyai u. 12.

Ku por né Gye nes Ka ta lin 004010 1051 Bu da pest Ok tó ber 6. u. 3.

Ku run czi Im re 004014 1053 Bu da pest Kecs ke mé ti u. 5. II. em. 11.

Ku tas Lász ló 004015 1106 Bu da pest Domb hát u. 24.

Kuz belt né Gu tyán Ni ko let ta 005269 1066 Bu da pest Des sewf fy u. 26. I/9/a.

Kür tös Eme se 004012 1121 Bu da pest Káz mér u. 45.

La dá nyi Ka ta lin 003509 1026 Bu da pest Or só u. 25/b.

La ki Ár pád 003517 1014 Bu da pest Úri u. 38. fszt. 4.

La ko sa Jó zsef 003518 1119 Bu da pest Al bert u. 15/c.

La ky Csa ba 004722 1181 Bu da pest Re vicz ky u. 59. VII. em. 107.

Lands toff Zol tán 003522 1163 Bu da pest Döb rö ce u. 22. I. em. 4.

Láng Klá ra 004649 1147 Bu da pest Fûrész u. 16/a.

Láng Zol tán 003524 1164 Bu da pest Sza kács u. 15.

Lá nyi Ta más né Foh ner Má ria 004723 1145 Bu da pest Thö köly út 127.

Lász ló Sán dor 005977 1072 Bu da pest Nagy dió fa u. 26-28. VI/24.

Lász ló né Szép Györ gyi 003529 1172 Bu da pest Be seny szög u. 97.

Lá zár Im ré né 003533 1062 Bu da pest Baj za u. 58. I. em. 2.

Lend vai Ró bert né 003541 1173 Bu da pest Hó ba goly u. 18.

Len gyel Ár pád né 003542 1121 Bu da pest Mé ra u. 5/6.

Len gyel Mik lós 005148 1022 Bu da pest Ál dás u. 10. 2/2.

Len kei End re 005060 2000 Szent end re Fi as tyúk u. 9.

Le po sa Csil la 005299 1147 Bu da pest Fû rész u. 6/A I/1.

Lep res Or so lya 005400 1192 Bu da pest Zol tán u. 14/2.

Les kó Lász ló 003546 1203 Bu da pest Szi get vár u. 5.

Lett Kor né lia 005254 2089 Tel ki Bar ka u. 9.

Lil lin End ré né 003550 1108 Bu da pest Szö võ szék u. 12.

Li pécz Eri ka 004819 1171 Bu da pest Or chi dea u. 6.

Lip pé nyi Krisz ti na 006097 1161 Bu da pest Ta vi ró zsa u. 5. II/8.

Lí zer né Tom pa Il di kó 003551 1213 Bu da pest Szent mik ló si u. 37.

Lo cher An gé la 005941 1173 Bu da pest Szé ki csér u. 9.

Lo is Lász ló né 006779 1031 Bu da pest Lõ por ma lom u. 1. fszt. 3.

Lon ta i né Ár gye lán Ilo na 004752 1122 Bu da pest Csa ba u. 16/a.

Lo son czi Ti bor né 003558 1122 Bu da pest Vá ros ma jor u. 43/a.

Löff ler And rás 003553 1031 Bu da pest Var sa u. 8. III/8.

Lõ rincz De zsõ 006085 1106 Bu da pest Zöld pá lya u. 44.

Lõ rincz Ti bor 000286 1064 Bu da pest Vö rös marty u. 44/a. 3/12.

Lucz Zol tán 003559 1025 Bu da pest Zöld kert u. 2.

Lu dá nyi Ist ván Lász ló 003562 1022 Bu da pest Bim bó út 57. I. em. 2.

Lud vigh Lász ló né 000822 1052 Bu da pest Ré gi pos ta u. 7-9. III. em. 30.

Lu kács Gyön gyi 003566 1016 Bu da pest Szir tes út 28/a. fszt. 1.

Lu kács Já nos né Moj zes Mag dol na 004748 1194 Bu da pest Nagy sze ben u. 15.
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Lu ká csi Mar git 003569 1024 Bu da pest Lö võ ház u. 24. IV. em. 1.

Lux né Ma gyar Eri ka 003571 1126 Bu da pest Kiss Já nos altb. u. 34.

Ma csi Ilo na 006491 1048 Bu da pest Kül sõ-Szi lá gyi út 104. II/7.

Ma da rász Jó zsef né 003246 1105 Bu da pest Kõ rö si Cso ma u. 35-37. V. em. 60.

Má di-Sza bó Zol tán 003247 1081 Bu da pest Nép szín ház u. 29. III. em. 8.

Ma gony né Sza bó Me lin da 003248 2000 Szent end re Bol gár u. 4.

Ma gyar De zsö 003249 1082 Bu da pest Nap u. 10.

Ma gyar Mik lós 005916 1104 Bu da pest Har mat u. 92/a. II/7.

Ma gyar Zol tán né Po lák Ilo na 005378 1025 Bu da pest Sze ré na út 19.

Ma jor Gi zel la 003254 1033 Bu da pest Re vicz ky ez re des u. 4.

Ma jor Mik lós né 006391 1223 Bu da pest Vil mos u. 13.

Ma jo ros György 006308 1161 Bu da pest Thö köly u. 33.

Mak lá ri né Ra dics Esz ter 003260 1182 Bu da pest Bras só u. 6/b.

Mak rai Mag dol na 003263 1173 Bu da pest 506. u. 19.

Malcz Ár pád né 003264 1162 Bu da pest Ist ráng u. 16.

Mal ler Ele o nó ra 005518 2092 Bu da ke szi Fûz fa u. 13.

Mar ja i né Gyöngy hal mi Irén 003265 1116 Bu da pest Ken de res u. 1.

Mar kó né Tóth Klá ra 003266 1092 Bu da pest Er kel u. 4.

Mar tin-Fe ren czi Ág nes 005567 2800 Ta ta bá nya Bé la ki rály krt. 6. I/2.

Mar ton At ti lá né 004695 1106 Bu da pest Na gyic ce u. 29.

Mar ton Ka ta lin 003276 1126 Bu da pest Tart say V. u. 24. II/1.

Már ton Lász ló né 003277 1153 Bu da pest Nyá ri Pál u. 17.

Már ton Ti bor 003279 1223 Bu da pest Név te len u. 8.

Már ton né Do bák Ág nes 003280 1223 Bu da pest Név te len u. 8.

Ma ru sa Má ria 003281 1213 Bu da pest Mát ra u. 3.

Ma ruzs Lász ló 003282 1108 Bu da pest Má di u. 200.

Mát hé György 005928 1118 Bu da pest Ke len he gyi út 36/a.

Mát rai Ist ván 003283 1034 Bu da pest Zá por u. 30. I. 1.

Mát rai Ist ván 003284 1124 Bu da pest Ko rom pai u. 8.

Mát ra i né Sza bó Má ria 003286 1155 Bu da pest Mé zes ka lács tér 2. fszt. 5.

Me gyes Haj nal ka 003294 1196 Bu da pest Ár pád u. 162.

Mé hész György 005525 1222 Bu da pest Jó zsef A. u. 9.

Mé hész Ta más né 003296 1223 Bu da pest Köz gaz dász u. 24.

Mé hész Vik tor 005535 1223 Bu da pest Köz gaz dász u. 24.

Me leg he gyi Jó zsef né 003297 1141 Bu da pest Ál mos ve zér park 27.

Men csik Fe renc né 003301 1112 Bu da pest Haj tás u. 3.

Me nich Ádám 005764 1012 Bu da pest Gyõ zõ u. 5.

Meny hárt Ist ván 003302 1156 Bu da pest Sár fû u. 9. III. em. 11.

Meny hárt né For gó Ani kó 006366 1181 Bu da pest Ve re bély u. 5.

Me ré nyi Gyu la Pé ter 006844 1203 Bu da pest Tö rök Fló ris u. 8. IV/14.

Me ré nyi né Ma y er Ani kó 006845 1203 Bu da pest Tö rök Fló ris u. 8. IV/14.

Mes ter Ma ri ann 005723 1119 Bu da pest Bik szá di u. 12/B.

Mé szá ros Ba lázs 005589 2089 Tel ki Gyöngy vi rág u. 46.

Mé szá ros Im ré né Szent györ gyi Ro zá lia 004741 1135 Bu da pest Re it ter Fe renc u. 22. fé lem. 6.

Mé szá ros Ist ván né dr. Ka ri kó Zsu zsan na 003307 1112 Bu da pest Olt vány u. 50.

Mé szá ros La jos né 003308 1112 Bu da pest Pé ter he gyi út 70.

Mé szá ros Pé ter 005805 1222 Bu da pest Kö tél gyár tó u. 4.

Mé szá ros né Mu li ter Ka ta lin 003310 1113 Bu da pest Ba da cso nyi u. 7.

Mé szá ros né Nagy Ali ce 003311 1051 Bu da pest Sas u. 6. I/3.

Me zei Ka ta lin 003313 1031 Bu da pest Sil va nus sé tány 11.

Mé zes Il di kó 006707 1143 Bu da pest Gi zel la út 35. II/1.

Mi hály Sán dor né 003316 1111 Bu da pest Eg ry Jó zsef u. 24. III. 13.

Mik ló sy né Ács Klá ra 003321 1037 Bu da pest Kis boj tár u. 8.

Mi na rik György 003324 1073 Bu da pest Bar csay u. 11.

Mirs chinsz ky Já nos né 003326 1139 Bu da pest Pap Ká roly u. 22/D. 5/6.

Mi szo ri Il di kó 003327 1165 Bu da pest Má tyás ki rály tér 6/a.
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Mit ró Mag dol na 003328 1139 Bu da pest Sze ge di u. 5/23.

Mo gyo ró sy Já nos né 003329 1098 Bu da pest Arany vi rág sé tány 5. III.

Mo há csik Já nos né 003330 1038 Bu da pest Kõ bá nya u. 58.

Mo hay Be at rix 003331 1165 Bu da pest Új szász u. 45/b. B. ép. III. lh. 3/3.

Mol nár Ár pád 003333 1162 Bu da pest Pat kó szeg u. 6

Mol nár Ár pád né 003334 1141 Bu da pest Mis kol ci u. 9. I/6.

Mol nár Eri ka 006460 1071 Bu da pest Dam ja nich u. 45. III/4.

Mol nár Ilo na 003336 1036 Bu da pest Kis ko ro na u. 12. IV. em. 21.

Mol nár Ist ván né 003339 1125 Bu da pest Hab le ány u. 6/a.

Mol nár Lász ló De zsõ 003344 1163 Bu da pest Ka tó ka u. 43.

Mol nár Lász ló Lõ rinc 003345 1203 Bu da pest Gé za u. 1.

Mol nár Mi hály 003347 1118 Bu da pest Ser leg u. 6.

Mol nár Mó ni ka 005636 1041 Bu da pest Bár dos Ar túr u. 10. X/56.

Mol nár Pi ros ka 003350 2081 Pi lis csa ba Pe tõ fi S. u. 13.

Mol nár Zol tán 005882 1035 Bu da pest Vö rös vá ri út 31. III/8.

Mol nár né Nagy Csil la 005917 2600 Vác Pa csir ta u. 8/a.

Mo no ki Lász ló 003352 1031 Bu da pest Lõ por ma lom u. 1. III. em. 10.

Mó nos Já nos né dr. 003353 1116 Bu da pest Si pos P. u. 47.

Mo rav csik Já nos 005002 1165 Bu da pest Or si ka tér 1. fszt. 1.

Mó ré né Rácz Ri ta 003355 1213 Bu da pest Szed res u. 4.

Mó ri Fe renc né 003356 1163 Bu da pest So mos kõ u. 10.

Mor vai Zsu zsan na 003357 1125 Bu da pest Zir zen J. u. 50.

Mund we il né Csõ ke Éva 004646 6456 Ma da ras Bát ho ry u. 35.

Mül ler Gab ri el la 003926 1039 Bu da pest Szil ke u. 2. X. em. 30.

Nagy Ág nes 005003 1161 Bu da pest Rá kos pa lo tai ha tár u. 17.

Nagy And rás 005718 1118 Bu da pest Som lói út 47/c.

Nagy Éva 006837 2120 Du na ke szi Pos ta u. 8.

Nagy Gá bor né 003752 1131 Bu da pest Re it ter Fe renc u. 123. II/4.

Nagy Györ gyi 004592 1132 Bu da pest Vic tor Hu go u. 08. jún.

Nagy Il di kó 004090 2051 Bi a tor bágy Dó zsa György u. 44/a.

Nagy Ilo na 003753 1172 Bu da pest Jász kis ér út 66.

Nagy Im ré né 004991 1029 Bu da pest Zsíros he gyi út 56.

Nagy Jó zsef 003758 1021 Bu da pest Bu denz u. 16/B.

Nagy Kál mán né 003759 2051 Bi a tor bágy Ká posz tás kert u. 6. I. em. 3.

Nagy Klá ra 003760 1043 Bu da pest Tél u. 12. III/7.

Nagy La jos né 003762 1037 Bu da pest Test vér he gyi út 93/a.

Nagy Mik lós 003765 1155 Bu da pest Rá kos út 98. VI/39.

Nagy Mik lós 003766 1121 Bu da pest De ne vér út 72/B.

Nagy Mik lós né 003767 1121 Bu da pest De ne vér út 72/B.

Nagy Ol ga 003768 1113 Bu da pest Ulász ló u. 39-41. II. em. 3.

Nagy Pál Ernõ 004798 1093 Bu da pest Má tyás u. 4. II. em. 11. a.

Nagy Pál né 003769 1028 Bu da pest Kö kény u. 39.

Nagy Pé ter 005929 1139 Bu da pest Haj dú u. 19. X/60.

Nagy Sán dor né 003770 1108 Bu da pest Bá nya tó u. 8.

Nagy Sán dor né 003771 1222 Bu da pest Zsi neg u. 24.

Nagy Zol tán 005027 3000 Hat van Gör gey u. 32.

Nagy Zsu zsan na 003774 1039 Bu da pest Ju hász Gyu la u. 56. IV. em. 15.

Nagy Zsu zsan na 005421 3214 Nagy ré de Rá kó czi út 10.

Na gya ri Im ré né 006611 2117 Isa szeg Már ci us 15. u. 21.

Nagy ká ro lyi né Tóth Gab ri el la 003775 1141 Bu da pest Pit var u. 4/a.

Nagy mi há lyi Er zsé bet 003777 1152 Bu da pest Rá kos út 185.

Nagy né Lend vay An na 003781 1164 Bu da pest Tó part 6.

Nagy né Len gyel Ju dit Má ria 006424 5700 Gyu la Bu da pest krt. 3/a.

Nagy né Pe ré nyi Eri ka 006404 1032 Bu da pest Soly már u. 10.

Nagy vá ra di né Szép fal vi Zsu zsan na 005313 1148 Bu da pest Nagy La jos ki rály út ja 84. II. 1.

Nasz va di né Sü tõ Il di kó 006811 1022 Bu da pest Bo gár u. 29/c.
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Ne be haj Jó zsef 003782 1191 Bu da pest Arany J. u. 26. X. em. 32.

Ne mes Nagy Sán dor 003785 1213 Bu da pest Ki rály há gó út 60.

Ne mes ké ry Sán dor né 003786 1076 Bu da pest Ma rek u. 40. I. em. 6.

Né meth Gá bor Ta más né 003788 1144 Bu da pest Ve zér u. 69/A.

Né meth Im re 006186 1173 Bu da pest 516 ut ca 20.

Né meth Já nos 003791 1172 Bu da pest Jász apá ti u. 43.

Né meth Jú lia 003793 1145 Bu da pest Já vor u. 7. III/13.

Né meth Jó zsef né 004602 1036 Bu da pest La jos u. 144. IV. em. 22.

Né meth Lász ló né 003795 1185 Bu da pest Ri ma szom bat u. 16.

Né meth Lász ló né Ki neth Zsu zsan na 003796 1055 Bu da pest Nagy Ig nác út 14. fszt.

Né meth Mik lós 003798 1124 Bu da pest Tor nal ja u. 10. III/12.

Né meth Ta más 004852 9023 Gyõr If jú ság krt. 23. I. em. 6.

Né meth Zsolt 003800 1145 Bu da pest Új vi lág u. 39/A.

Né meth né Fu tás Csil la 003802 1104 Bu da pest Má di u. 133.

Né meth né Szász Eri ka 003740 1221 Bu da pest Al kot mány u. 56.

Né meth né Va sek Ka ta lin 003741 1037 Bu da pest Bé csi út 284.

Né met né Rák Ju dit 005607 1078 Bu da pest Ist ván u. 47.

Ne u ba u er Já nos né 004758 1039 Bu da pest Ár pád u. 142.

Nick Eri ka 003807 1165 Bu da pest Gé za u. 41.

Nix Ká roly né 003808 1061 Bu da pest Pa u lay Ede u. 21.

Nóg rá di-Kiss Csil la 003809 1113 Bu da pest Dá vid F. u. 2/a. II. em. 3.

No vák Má ria 003810 1141 Bu da pest Je sze nák Já nos u. 88.

No votny Éva 003812 1094 Bu da pest Li li om u. 31. I/8.

Nyer ges né Ök rös Már ta 003814 1118 Bu da pest Csíki he gyek u. 24.

Oláh Gyön gyi 003063 1154 Bu da pest Nép fel ke lõ u. 85.

Oláh Ot tó 003064 1124 Bu da pest Hegy al ja út 127/b.

Oláh Sán dor 003065 1034 Bu da pest Nagy szom bat u. 25. I. em. 4.

Olasz Lász ló né 006053 1174 Bu da pest Szon di u. 11.

Olasz Mi hály né 004976 1139 Bu da pest Te ve u. 12-14. IV/61.

Ond vá ri György né 003070 1125 Bu da pest György Ala dár u. 17/b.

Óno di Sán dor Ta más 004534 6400 Kis kun ha las Bu dai N. A. u. 25.

Ono fer né Beck Krisz ti na 006753 2144 Ke re pes Ju hász Gy. u. 85.

Opa usz ki Já nos né 002839 1027 Bu da pest Mar git krt. 1. I. em. 2.

Ore hócz ki Jó zsef 003052 1023 Bu da pest Apos tol u. 13/c.

Or go ván Já nos 003053 1031 Bu da pest Am fi te át rum u. 11.

Orosz Haj nal ka 005675 2040 Bu da örs So lyóm u. 16.

Orosz Ka ta lin 003057 1214 Bu da pest Sza bad ság köz 9. III/61.

Orosz Lász ló né 003058 1015 Bu da pest Batt hy ány u. 12.

Or szág Ta más né 003059 1223 Bu da pest Mó ricz Zsig mond u. 46.

Oszt er né Lá zár Edit 004728 1045 Bu da pest Ist ván tel ki út 22.

Õri-Kár pá ti Lí via 003054 1213 Bu da pest Szi las u. 28.

Õry Sán dor 006009 1118 Bu da pest Him fy u. 7. I. 1/b.

Ös tör né Tar csá nyi Ka ta lin 003062 1028 Bu da pest Aszu u. 37.

Pa dos Éva Ilo na 005845 1113 Bu da pest Bocs kai út 52-54.

Pa is Mó ni ka 005402 2089 Tel ki Gyöngy vi rág u. 46.

Pa is né Ta kács Má ria 004512 1047 Bu da pest Re vicz ky u. 34/d.

Pá les né Re te zi Ka ta lin 004021 1223 Bu da pest El za u. 11.

Pá li Gá bor 004023 1112 Bu da pest Olt vány u. 51.

Pá lin kás Jo lán 004026 1124 Bu da pest Hegy al ja u. 95.

Pal lai Gé za 004030 1054 Bu da pest Nagy Ig nác u. 2-4.

Pa lo ta i né Ub rik Ágo ta 004035 1162 Bu da pest Hám fa u. 9.

Pa lo tás Fe renc 004998 1114 Bu da pest Ulász ló u. 22. III. em. 1.

Pán czél Zsu zsan na 003805 1033 Bu da pest Héví zi út 23. II/6.

Pap Jó zsef 004036 2072 Zsám bék Szent Ist ván tér 3.

Papp Al bert 005230 1037 Bu da pest Jab lon ka u. 75.
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Papp And rea 005903 1145 Bu da pest Er zsé bet ki rály né út ja 16/a.

Papp Ist ván 004039 1012 Bu da pest Mát rai u. 8/a.

Papp La jos né 004604 1162 Bu da pest Pé ter ke u. 44.

Papp Zol tán né 001301 2040 Bu da örs Õszi ró zsa u. 9.

Papp né dr. Nagy Ilo na 004042 1034 Bu da pest Bé csi u. 60.

Pa rá di Ta más né 004043 1188 Bu da pest Köl csey u. 41.

Pa ró czai An na 004044 2112 Ve res egy ház Tas u. 8.

Pás ti Ist ván 002329 9700 Szom bat hely Ru mi u. 203.

Pa tai Lász ló né 000084 1101 Bu da pest Hun gá ria krt. 5-7. 3/6. II. ép. II. lph.

Pa ta ki Pé ter né 004045 1213 Bu da pest Zer ge u. 18.

Pa ta ki Zol tán né 004046 1026 Bu da pest Ga ras u. 24/b.

Pa u kó né Vár nai Ad ri en ne 006816 1158 Bu da pest Be zsil la Nán dor u. 16.

Pe ák né Ba log Eri ka 005640 1204 Bu da pest Baj za u. 3.

Pe czö li Ti bor 004048 1224 Bu da pest Thö köly u. 41.

Pe li kán Lász ló 004049 1027 Bu da pest Var sá nyi u. 33/B. fszt. 2.

Per ger né Fe hér Il di kó 004051 1031 Bu da pest Ka zal u. 14.

Per in ger Ti bor 004052 1201 Bu da pest Hel sin ki u. 36-37.

Pé ter Jú lia 005661 1038 Bu da pest Új li ge ti sé tány 1. C/6.

Pet hes At ti lá né 004055 1026 Bu da pest Or só u. 15.

Pet hõ Ist ván né 004058 1124 Bu da pest Vér cse u. 33.

Pet hõ Zsu zsan na Ilo na 005625 1223 Bu da pest Rá kó czi u. 8. IV. 18.

Pet ri Ist ván 004059 1173 Bu da pest Ba rát ka u. 18.

Pet rus ka Jó zsef 004061 1149 Bu da pest Eg res sy u. 10.

Pet ten di Emõ ke 005952 1119 Bu da pest Al len de park 18.

Pil ler Ka mill 004064 1016 Bu da pest Mé szá ros u. 30.

Pin czés Pé ter né 004065 1029 Bu da pest Zsíros he gyi út 104.

Pin tér Ká roly 004067 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/D. I. em. 4.

Pin tér Ka ta lin 005939 1032 Bu da pest Soly már u. 6. IX/50.

Pin tér Ka ta lin 004068 1194 Bu da pest Hárs u. 18/b.

Pin tér Zsu zsan na 004070 1112 Bu da pest Olt vány árok u. 13.

Pin te rics Jó zsef 004071 1031 Bu da pest Prés u. 5.

Pis ták Ist ván né 004073 2083 Soly már Gor kij u. 4.

Pit rolf fy Jó zsef né 004074 1162 Bu da pest Ve cse ház u. 19.

Plu hár Már ta 004623 1124 Bu da pest Fo dor u. 139.

Pó csik Ka ta lin 004075 1202 Bu da pest Far kas la ka u. 24.

Po esz Csa ba 004076 1161 Bu da pest Rá kos pa lo tai ha tár út 33.

Po gány Gyu la 004077 1046 Bu da pest Tö rök Ig nác u. 23.

Polcz Ti bor né 006175 1202 Bu da pest Ma gyar u. 43/b.

Pol gár Lász ló 004081 1126 Bu da pest Szend rõ u. 7.

Pol gár Sán dor 004082 1134 Bu da pest Sza bolcs u. 31. I. 15.

Po lyák Zsu zsan na 005946 1028 Bu da pest Szeg fû u. 8/a.

Pom pé ry né dr. Mi hály Klá ra 003315 1027 Bu da pest Mar git krt. 58.

Pó nuzs né Var ga Zsu zsan na 006140 1041 Bu da pest Gör gey Ar túr u. 37. I. em. 3.

Pó nya Pál 004089 2011 Bu da ka lász Me re dek u. 3260/5 hrsz.

Pós fai Ta más 004093 1215 Bu da pest Ív u. 68. III.8.

Pótz Nagy Lász ló né 004096 1163 Bu da pest Szol nok út 14/A.

Po tyon di Eri ka 004845 1173 Bu da pest Csép lõ u. 28.

Prisz ter Er zsé bet 004098 1085 Bu da pest Gyu lai Pál u. 8.

Pro hász ka Já nos 005496 2628 Szob Ár pád út 30.

Pro sits Lász ló né 004101 1084 Bu da pest Má tyás tér 4.

Pszi losz né Fü löp Ju li an na 004102 1162 Bu da pest Hám fa u. 4.

Puch mann Gyu lá né 004103 2096 Üröm Rá kó czi Fe renc u. 57.
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Pus kás Ist ván 004106 1124 Bu da pest Fo dor u. 109/b/2.

Pusz tai Ist ván né 006680 1223 Bu da pest Ba rát ci ne ge u. 24.

Pül lök Gé zá né 004104 1036 Bu da pest La jos u. 111. II. em. 7.

Rab Ti bor 006310 1196 Bu da pest Rá kó czi u. 152.

Rácz An tal né 004108 1118 Bu da pest Bras só u. 113/C.

Rács kai Ká roly né 004110 1068 Bu da pest Szon di u. 102. II. em. 1.

Rádly Éva 004112 1025 Bu da pest Tö rök vész út 111.

Ra gó Ve ro ni ka 004113 1165 Bu da pest Cor vin u. 17.

Raj csá nyi né Gróf Gab ri el la 004114 1131 Bu da pest Nõ vér u. 104.

Raj ki Zsolt 005737 2013 Po máz Gá bor Áron u. 18.

Raj nai Bé lá né 004116 1115 Bu da pest Bar tók B. út 71.

Rat ko vics né Ma kai Eni kõ 006506 1165 Bu da pest Han gu lat u. 8.

Rá to nyi Ist ván 004122 1056 Bu da pest Irá nyi u. 12.

Ré dei At ti lá né 004124 1174 Bu da pest Hu nya di u. 42.

Ré dei Eme se 004125 1037 Bu da pest Tá bor he gyi út 25/B/3.

Re i chert Ri ta 004129 2335 Tak sony Szent Im re u. 49.

Re in Fri gyes 004130 1118 Bu da pest Da y ka tér 5/a. I. em. 6.

Re i zin ger né Du csai Ani ta 005174 2030 Érd Gá bor u. 10/B.

Rej tö Pé ter né 004131 1033 Bu da pest Szé rüs kert u. 25. I. em. 6.

Ré pás sy Eni kõ 006008 1131 Bu da pest Ma da rász Vik tor u. 13. C. ép. 4/68.

Rét fal vi Ákos 006684 1137 Bu da pest Rad nó ti Mik lós u. 15/b.

Ré ti Lász ló né 004138 1104 Bu da pest Har mat u. 76.

Ret kes né Bács kai Mar git 004929 1012 Bu da pest Lo go di u. 24. II. em. 6.

Ré vész Nó ra 004139 1029 Bu da pest Ör dög árok u. 100.

Re vicz ky Ist ván 004141 1036 Bu da pest La jos u. 47/b.

Rib ling Fe renc 004142 1031 Bu da pest Ka zal u. 103.

Ri esz né Czo bor Er zsé bet 004143 1148 Bu da pest Ke re pe si u. 78/f. 1.

Rin kó Má ria 004144 1138 Bu da pest Pár kány u. 22. II. em. 15.

Ri tecz né Fo ga ras Má ria 005878 2071 Páty Mó ricz Zsig mond u. 62.

Ró ka Mi hály 004785 1163 Bu da pest Gut ten berg u. 17.

Ró ka Ni ko let ta 005608 1163 Bu da pest Gu ten berg u. 17.

Rom sics Ani kó 005175 2531 To kod Te me tõ u. 15.

Ró nai Dó ra 005554 1025 Bu da pest Ka vics u. 15.

Ros ka Pé ter 004153 1043 Bu da pest Tél u. 8.

Ró zsai Re zsõ 005879 1147 Bu da pest Ist vánf fy u. 5. fszt. 8.

Ró zsá né Sza bó Ibo lya 004155 1174 Bu da pest Lõ rin ci út 16.

Rozs nyay Bé lá né 004123 1201 Bu da pest Hel sin ki út 38-39.

Ruff Ró za 004159 1103 Bu da pest Gyöm rõi út 55.

Ruff Zol tán 006748 1044 Bu da pest Fi u mei u. 51.

Ru mi György né 004160 1112 Bu da pest Sas adi út 169.

Ru szin Zsolt 004958 1042 Bu da pest Vi rág u. 27. III. 17.

Ru szin né An tal Ve ro ni ka 005014 1042 Bu da pest Vi rág u. 27. III. 17.

Rusz nyák An na 004163 1025 Bu da pest Vér ha lom u. 43. III/14.

Rut tersch mid Lász ló 004164 1119 Bu da pest Fo gócs ka u. 5.

Rutt kay Zsu zsan na 004165 1118 Bu da pest Frank hegy u. 8. VII. em. 26.

Ru zsák Jó zsef 004168 1183 Bu da pest Ge rely u. 30

Sá fár Sa rol ta 003572 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/a. 7. em. 27.

Ság hi né dr. Har tai Ve ro ni ka 003573 1239 Bu da pest Mil len ni um u. 1/A.

Sa la mon né Ka rá csony Má ria 003575 1141 Bu da pest Li pót vár u. 29. I. 4.

Sal la i né Kó szó Mar git 003579 1163 Bu da pest Sas fé szek u. 38.

Sán dor né dr. Kriszt Éva 003584 1181 Bu da pest Ti borc u. 14.

Sán tá né dr. Ti nyó Mar git 003585 1221 Bu da pest Hó me zõ u. 15.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1083



Név Tag szám Cím

Sá ri An tal 004718 1025 Bu da pest Sze ré na u. 40.

Sar ka di Vil mos 004939 1221 Bu da pest Te mes vá ri út 11.

Sár kö zi Zsig mond né 004614 1106 Bu da pest Gya kor ló u. 36. VII. em. 26.

Schwart zer Edit 006059 1107 Bu da pest Zág rá bi u. 19. 2/10.

Schwartz né Am pen szám Éva 005904 1134 Bu da pest Kas sák L. u. 66. IX/27.

Schwé ger Lász ló né 003596 1161 Bu da pest Mar cell u. 21.

Sé ber Ist ván 003597 1048 Bu da pest Szék pa tak út 11. II. em. 4.

Se bes tyén Lász ló 003600 1117 Bu da pest Ba ra nyai u. 22.

Se bõk né Ádám Éva 003601 1025 Bu da pest Gom ba u. 10.

Se lé nyi Zsolt 003603 1021 Bu da pest Bö lö ni György u. 22.

Se lé nyi né Fe ke te Györ gyi 003604 1021 Bu da pest Bö lö ni György u. 22.

Se re gi Já nos né 003606 1098 Bu da pest Ep res er dõ u. 4.

Se res né Dr. Pre jer Ka ta lin 004779 1147 Bu da pest Fû rész u. 109/A.

Se ri Il di kó 004947 1037 Bu da pest Er dõ al ja út 173.

Sey Pong rác né 003609 1027 Bu da pest Szász K. u. 4. 1/2. em. 3.

Sik lós Már ta 003610 2040 Bu da örs Kí gyó u. 14.

Sik ló si Lász ló 006777 1155 Bu da pest Szent Ko ro na út ja 11. IV. lh. mfszt. 2.

Sil ha vy né Tóth Il di kó 003611 1031 Bu da pest Sil va nus sé tány 29. IV/9.

Si mon Gab ri el la 005262 1119 Bu da pest Fe hér vá ri  út 86. III. 12.

Si mon Pé ter 003616 1212 Bu da pest Kos suth L. u. 114. V. em. 30.

Si mon Zsu zsan na 003617 1188 Bu da pest Köl csey u. 109/a.

Si mon Zsu zsan na 005513 1143 Bu da pest Ju ri sich u. 18/b.III/3.

Sin kó Éva 003618 1036 Bu da pest De reg lye u.  3. I. em. 3.

Si pos Jó zsef né 004772 1093 Bu da pest Köz rak tár u. 24. III/11.

Si pos Ma ri ann 006659 1117 Bu da pest Iri nyi u. 28/a. II/10.

Si pos Zol tán 005642 1182 Bu da pest Var jú u. 37.

Sis ka Ti bor 006463 4400 Nyír egy há za Bog nár u. 33.

Slen ner Ka ta lin 003619 1116 Bu da pest Tam bu ra u. 5.

Slud Sán dor né 000419 1132 Bu da pest Vi seg rá di u. 80/A. 7/1.

Sol tész Ka ta lin 003623 1039 Bu da pest Bem u. 11-13.

Só lyom Len ke 003626 1037 Bu da pest Fo lyon dár u. 13/a. II. 7.

Som ku ti An na má ria 006249 1034 Bu da pest Szõ lõ u. 35.

Som lai Ot tó né 003627 1131 Bu da pest Nász nagy u. 141.

Som or jai Zsolt 003632 1202 Bu da pest Zo bor u. 3.

So ro si Zol tán 003640 1136 Bu da pest Fel ka u. 4. V/4.

Sós Le ven te 003641 1126 Bu da pest Dol gos u. 2. 2. ép. II/9.

Sõ re Fe renc 003636 1031 Bu da pest Ó bu dai Gáz gyár I. cs. 15.

Sõt ér Már ton né 005051 1026 Bu da pest Lotz K. u. 5/A.

Sré der Ti bor né 003645 1141 Bu da pest Mir tusz u. 39.

Ste fán Zol tán 006840 1048 Bu da pest Ga lopp u. 12.

Ste i ner György né 005071 1141 Bu da pest Cin ko tai u. 41.

Strá bel né Fá bi án Er zsé bet 006141 1144 Bu da pest Ond ve zér út ja 25. I/4.

Stra ub Gé zá né 005819 1134 Bu da pest Kas sák La jos u. 72. VIII/75.

Stric ca Lil la Ma ri an 002562 1026 Bu da pest Pá zsit u. 10.

Su cha nyecz Ádám né 003650 1171 Bu da pest Ka szi nó köz 20.

Su lyok Krisz ti na 006660 1214 Bu da pest Tech ni kus u. 5.

Su ri Pé ter 003657 1122 Bu da pest Krisz ti na krt. 17. I. em. 4.

Sur ján Már ta 003658 1118 Bu da pest Sas adi út 83.

Sz. Kis Ágo ta 002380 1163 Bu da pest Döb rö ce u. 20.

Sza ba dos Szil via 005314 1031 Bu da pest Am fi te át rum u. 25. VI. 53.

Sza bó And rás 002385 1108 Bu da pest Gõz moz dony u. 3.

Sza bó An na 002384 1106 Bu da pest Gya kor ló u. 4/a. 10/41.
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Sza bó At ti la 004984 1162 Bu da pest Fe renc u. 134.

Sza bó Bé la 004596 1165 Bu da pest Tán csics u. 32.

Sza bó Er na 002389 1174 Bu da pest Ap po nyi u. 21.

Sza bó Fe renc 002390 1113 Bu da pest Elek u. 3/b. I. em. 2.

Sza bó Fe renc né 002392 1162 Bu da pest Má ra ma ros u. 16.

Sza bó Fe renc né 002391 1132 Bu da pest Vá ci út 58. III. em. 74.

Sza bó Ger gely 005676 1202 Bu da pest Mé zes u. 35.

Sza bó Györ gyi 002393 1162 Bu da pest Ilo na u. 71.

Sza bó Klá ra 002399 1212 Bu da pest Cse pe li Má tyás u. 21.

Sza bó Krisz ti na 005664 1144 Bu da pest Fü re di út 64-66. VI/83.

Sza bó Lász ló 002400 1103 Bu da pest Sor ház u. 6/6.

Sza bó Lil la 006406 1152 Bu da pest Te lek u. 8.

Sza bó Má ria 002404 1036 Bu da pest Pa csir ta me zõ út 19. V/1.

Sza bó Pé ter 005301 1028 Bu da pest Kis asszony u. 9.

Sza bó né Ács Ág nes 002406 2030 Érd Nó ra u. 4.

Sza bó né Dé nes Haj nal ka 006393 1039 Bu da pest Ma dzsar J. u. 41. I/6.

Sza bó né La dá nyi Ág nes 006392 1192 Bu da pest Dré gely köz 13.

Sza hul csik Éva 006493 1133 Bu da pest Drá va u. 5/b. III/7.

Sza hul csik Ka ta lin 006077 1173 Bu da pest Te ke rõ pa tak u. 6.

Szaj kó La jos né 006056 1162 Bu da pest For más u. 7.

Sza kács né Du dás Györ gyi 002412 1037 Bu da pest Víz ér u. 1.

Sza lai Eri ka 002413 1196 Bu da pest Öt ven ha to sok te re 14.

Sza lay Ilo na Mar git 004606 1035 Bu da pest Szent end rei út 26. III. em. 12.

Sza lay Ju dit 004807 1031 Bu da pest Ke ve u. 19.

Sza mo si Tün de 002422 1083 Bu da pest Bó kay J. u. 37. I. em. 9.

Szan ko vits György né 002424 1022 Bu da pest Tö rök vész út 16/a.

Szán tó Ist ván 001356 2000 Szent end re Bo ró ka u. 30.

Szar ka Ilo na 002426 1149 Bu da pest Ró na u. 99/B. I. 10.

Szász Ká roly né 002427 1111 Bu da pest Ka rint hy Fr. út 20.

Sza szovsz ky Gé zá né 005193 1013 Bu da pest At ti la u. 4.

Szé csé nyi Etel ka 002432 1041 Bu da pest Ró zsa u. 69.

Szed mák Már ta 003317 2096 Üröm Fü le mü le u. 3/a.

Sze ge di La jos 002434 1028 Bu da pest Vad al ma u. 5.

Sze ge di Pál 002435 1034 Bu da pest Zá por u. 10/a.

Szé kely Ka ta lin 002439 1028 Bu da pest Síp u. 29.

Szé kely Lász ló 002440 1085 Bu da pest Csep reg hy u. 2.

Sze ke res Va lé ria 002442 1141 Bu da pest Örs ve zér út 11.

Szek szár di Jó zsef 002443 1113 Bu da pest Bar tók Bé la út 74.

Sze me ré di Jó zsef 001063 8800 Nagy ka ni zsa Fáy u. 15. I. em. 4.

Szend rei Gá bor né 002446 1223 Bu da pest Hû ség u. 10/a.

Szend rei Ist ván 002447 1163 Bu da pest Sas hal mi sé tány 10.

Szen te si né Tu ka Mar git 002451 1171 Bu da pest Er zsé bet krt. 35.

Szen tir ma i né Ho li Gab ri el la 002453 1054 Bu da pest Bát ho ry u. 19.

Szép De zsõ 001066 1165 Bu da pest Gi zel la tér 8. I. em. 2.

Szép Ta más 002454 1029 Bu da pest Vil lám u. 5.

Sze pe si Já nos né 002455 1112 Bu da pest Éva u. 4.

Szik szay Lász ló né 004963 1027 Bu da pest Bem rak part 30.

Szi lá gyi Al bert né 005668 2330 Du na ha rasz ti Vö rös marty út 40/a.

Szi lá gyi And rás né 002462 1118 Bu da pest Gaz dag ré ti tér 5.

Szi lá gyi De zsõ 004653 1165 Bu da pest Lász ló u. 33.

Szi lá gyi Eri ka 002463 1193 Bu da pest Bem u. 34.

Szi lá gyi Er zsé bet 002894 1103 Bu da pest Csom bor u. 6/3.
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Szi lá gyi Éva 002464 1121 Bu da pest De ne vér u. 72.

Szi lá gyi Ju dit 001368 1121 Bu da pest Tállya u. 28/a/4.

Szi lá gyi né Hu szár Ág nes 002466 1161 Bu da pest Is ko la u. 19.

Szi lá gyi né Mo ró Pi ros ka 002467 1086 Bu da pest Szesz gyár u. 2-B. II/38.

Szi lárd né Osz lá nyi Ber na det te 002469 1065 Bu da pest Pod ma nicz ky u. 16.

Szir tey Ár pád 002473 1011 Bu da pest Fõ u. 11-13. II.

Szo kol Er zsé bet 002476 1046 Bu da pest Megy eri út 210. V/16.

Szol no ki Bé la 002477 1133 Bu da pest Tu taj u. 1/f.

Szo mor né Tas kár And rea 005860 1054 Bu da pest Bát ho ry u. 18.

Szo vics Zsolt 005784 2170 Aszód Bocs kai u. 15/a.

Szõ nyi György 002479 1125 Bu da pest Rõ zse u. 1/B.

Szta nó Ju dit 006384 1194 Bu da pest Ud var hely u. 22.

Szu rovsz ki né Uta si Zsu zsan na 005279 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 17/F. IV. em. 13.

Szûcs Ákos né 004981 1026 Bu da pest Bim bó út 168/B.

Szûcs Gás pár né 002483 1123 Bu da pest Al ko tás u. 11.

Szücs Im re 006512 6725 Sze ged Nyíl u. 59.

Szûcs Im re 005954 1117 Bu da pest Erõ mû u. 4. 4/3.

Tá bo ro si né Ko rán Krisz ti na 005725 2141 Csö mör Zrínyi Mik lós u. 15.

Ta ga György né 002490 1037 Bu da pest Arany pa tak u. 73.

Ta kács Bé lá né 002491 1046 Bu da pest Szt. Lász ló tér 16.

Ta kács Edit 002492 1024 Bu da pest Ke le ti Ká roly u. 50.

Ta kács Edit 002493 1095 Bu da pest Mes ter u. 75. III. em. 12.

Ta kács End re 002494 1155 Bu da pest Iván ka Pál u. 26.

Ta kács Fe renc né 002495 1104 Bu da pest Har mat u. 75/b. I. em. 2.

Ta kács Ist ván né 002497 1025 Bu da pest Ma dár u. 13/b.

Ta kács Kál mán né 002499 1174 Bu da pest Köl csey u. 21.

Ta kács Ta más 002500 1077 Bu da pest Wes se lé nyi u. 34. III. em. 8.

Ta más Ve ro ni ka 006142 1125 Bu da pest Rõ zse u. 19.

Ta má si Mik lós né 002502 1074 Bu da pest Vö rös marty u. 13. I. em. 7/a.

Ta mók Zol tán 006841 1239 Bu da pest Der cze köz 2/B.

Tán czos né Au gusz tin Ani kó 006120 1224 Bu da pest Dó zsa György út 59.

Tar Je nõ 002505 1026 Bu da pest Szi lá gyi E. fa sor 63.

Tar dos Ág nes 002508 1125 Bu da pest Álom u. 43/b.

Tar gu ba An tal 002509 1033 Bu da pest Har rer Pál u. 14. IX. 49.

Tár ká nyi Ta ma ra 005514 1144 Bu da pest Szent mi há lyi u. 25. IV/111.

Tár no ki György né 002511 1134 Bu da pest Apály u. 4/a.

Tar pa ta ki Já nos né 006106 1161 Bu da pest Szent Ko ro na u. 16-18.

Tas ná di Már ta Éva 005030 1147 Bu da pest Fû rész u. 23.

Ta tár Eme se 006433 1039 Bu da pest Cser mák An tal u. 25/A.

Tá tos Ró bert né 002514 1102 Bu da pest Hölgy u. 36.

Te mes vá ri né Bé ky Er zsé bet 002517 1181 Bu da pest Batt hy ány u. 22/A.

Ter dik né Le fort Vik tó ria 002518 1118 Bu da pest Tûz kõ u. 10.

Té té nyi Zsu zsan na 002521 1037 Bu da pest Kõ por u. 2.

Tho mann Já nos 002522 1201 Bu da pest Ba ba u. 50.

Thurn Erik 005237 7727 Pa lo ta bo zsok Kos suth u. 19.

Ti bold Ká roly 002523 1016 Bu da pest Krisz ti na krt. 77.

Ti li Gá bor 005436 1132 Bu da pest Vi seg rá di u. 43-45. IV/11.

Ti már Gyu la 002526 1221 Bu da pest Pé ter Pál u. 140.

Ti már Pál 002527 1188 Bu da pest Tán csics M. út 98/b.

Tim kó La jos 002529 1118 Bu da pest Vil lá nyi út 73. I. em. 4.

Tol nai Ist ván 002532 1048 Bu da pest Szék pa tak u. 24. II. em. 8.

Tom pos Gé zá né 002538 1148 Bu da pest Szer vi án u. 28.
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Tóth And rás 002545 1214 Bu da pest Koz mosz sé tány 12. III. em. 9.

Tóth Bor bá la 002548 1221 Bu da pest Va dász for du ló 6.

Tóth De zsõ 004699 1118 Bu da pest Vil lá nyi út 105/b.

Tóth Er zsé bet 004682 1121 Bu da pest Eöt vös út 22.

Tóth Gás pár né 002550 1125 Bu da pest Is ten he gyi út 53. II. em. 9.

Tóth Gé za Pé ter 005124 1015 Bu da pest Csa lo gány u. 22-24. II. em. 9.

Tóth Il di kó 003648 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 21/b.

Tóth Im re 002553 1048 Bu da pest Ho mok tö vis u. 115. III/9.

Tóth Já nos 002554 1025 Bu da pest Csa lit u. 9.

Tóth Jó zsef 002555 1188 Bu da pest Ber csé nyi u. 29/a.

Tóth Ju li an na 006646 1088 Bu da pest Szent ki rá lyi u. 22-24. I. em. 9/b.

Tóth Kál mán né 002557 1126 Bu da pest Né met völ gyi u. 20.

Tóth Ká roly né 004698 1121 Bu da pest Kút völ gyi u. 66/a.

Tóth Klá ra 002559 1112 Bu da pest Olt u. 19.

Tóth Krisz ti án 006428 2340 Kis kun lac há za Dó zsa György út 13/a.

Tóth Má ria 002563 1016 Bu da pest Mi hály u. 13.

Tóth Márk 006749 1122 Bu da pest Haj nó czy u. 3. fszt. 2.

Tóth Oli vér 006759 1026 Bu da pest Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 35.

Tóth Sán dor né 002565 1171 Bu da pest Rá kos kert sgt. 38.

Tóth Zsu zsan na 002568 1144 Bu da pest Gva dá nyi u. 64. VII. em. 42.

Tóth né Fá bik Éva 006057 2145 Ke re pes Jó zsef At ti la u. 74.

Tóth né He gyes Il di kó 002569 1184 Bu da pest Né meth Jó zsef u. 8.

Tót vá ri Ta más 005869 2096 Üröm Ká ró ka to na u. 3. L. E/1.

Tõ ke Mik lós 002531 1162 Bu da pest Fe renc u. 140.

Tö mös vá ri And rás 002535 1133 Bu da pest Kár pát u. 56. I. em. 4.

Tö mös vá ri And rás né 002536 1133 Bu da pest Kár pát u. 56. I. em. 4.

Törcs vá ri Au rél 002540 1042 Bu da pest Ár pád u. 16.

Tö rök Mó ni ka 005837 1181 Bu da pest Ba ross u. 96. III/4.

Tö rök né Ta kács Mó ni ka 002543 1148 Bu da pest Ad ria sé tány 6/A.

Tör zsök né Pet ro vics Ág nes 002544 1052 Bu da pest Sü tõ u. 2. III. em. 10.

Tram mer Zsu zsan na 002573 1171 Bu da pest Pos ta ko csi u. 37.

Tra ut mann Já nos 002574 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/b.

Tra ut mann Já nos né 002575 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/b.

Tre nyik né Min da Zsu zsan na 002577 1212 Bu da pest Zsol nai u. 4.

Tre tyák Lud mil la Alek szand rov na 002579 1165 Bu da pest Ru ta fa u. 15. II. 6.

Tuj ner Krisz ti na 006300 1202 Bu da pest Brez nó u. 4.

Tu ka Ma ri an na 005162 1161 Bu da pest Ró bert u. 3/b.

Tu log di né Ta ri Er zsé bet 006034 1035 Bu da pest Ke rék u. 2. IV/19.

Tu rá nyik Fe renc 006614 1106 Bu da pest Ju hász u. 39.

Tur csá nyi né Mo há csi Éva 005964 1152 Bu da pest Kiss Er nõ u. 13.

Tu ri Jó zsef 002581 1112 Bu da pest Võ fély u. 3. 45. aj tó

Tu ró czi né Bál int Gab ri el la 004935 1106 Bu da pest Ju hász u. 25-27.

Ud var dy Er zsé bet 004169 1185 Bu da pest Lõ cse u. 25.

Ug hy Sán dor 004170 1011 Bu da pest Pa la u. 8.

Uj vá ri Eri ka 006615 1182 Bu da pest Két új fa lu u. 161/a. II/1.

Uj vá ri Jó zsef né 004175 1154 Bu da pest Pöl ten berg u. 100.

Un ger Zsu zsan na 006058 1163 Bu da pest Sas fé szek u. 47.

Ur bán Já nos né 004176 1139 Bu da pest Pet ne há zy u. 54-56. III. em. 63.

Ur ban csek Gyu lá né 004177 1126 Bu da pest Ka kukk u. 6.

Ur bán né Sét hy Ka ta lin 005641 1121 Bu da pest Re ge u. 11/b.

Uta si Mik lós né 004180 1165 Bu da pest Vak Bottyán u. 14.

Va da Eri ka 004183 2111 Sza da Kis fa lu dy u. 20.
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Vá gai Jó zsef 006570 1106 Bu da pest Bor si ka u. 6.

Vá gi Jó zsef né 005885 1165 Bu da pest Lé va u. 38.

Vaj gel Má ria 004187 1165 Bu da pest At lasz u. 8/a.

Vaj mi Zsu zsan na 004188 1116 Bu da pest Kon do ro si u. 9. V. em. 24.

Va lócz ki And rea 004916 4900 Fe hér gyar mat Ki ni zsi út 2.

Val ti nyi Dá ni el né 004189 1113 Bu da pest Bar tók B. út 88.

Vá mos Má ria 004191 1173 Bu da pest Tá pió sze le u. 32.

Vá mo si Pi ros ka 004678 1029 Bu da pest Zöld lomb u. 52-54.

Vá ra di né Jas só Ma ri ann 004193 1121 Bu da pest Li dérc u. 27.

Var ga Eri ka 004195 1037 Bu da pest Víz ér u. 1.

Var ga Er zsé bet 004196 1073 Bu da pest Do hány u. 57. I/13.

Var ga Esz ter Ág nes 005050 1037 Bu da pest Ju tas u. 54.

Var ga Fe renc 004198 1055 Bu da pest Falk Mik sa u. 7.

Var ga Gá bor né 004200 1021 Bu da pest Üdü lõ út 15.

Var ga Il di kó 004201 1138 Bu da pest To mo ri u. 19.

Var ga Já nos né 004202 1119 Bu da pest Al bert u. 15/a. fszt. 1.

Var ga Jó zsef 004664 1028 Bu da pest Kis fa lu dy u. 25.

Var ga Jó zsef né 004983 1011 Bu da pest Fõ u. 4.

Var ga Ká roly né 004206 1155 Bu da pest Ár va vár u. 58/a.

Var ga La jos 004207 1112 Bu da pest Ka ta fa u. 13.

Var ga Mag dol na 004208 1125 Bu da pest Gal gó czy u. 42. fszt. 1.

Var ga Már ta 004209 1021 Bu da pest Tá ro ga tó út 108.

Var ga Má tyás né 004210 2080 Pi lis jász fa lu Szi vár vány u. 12.

Var ga Mi hály 004211 2144 Ke re pes Pa tak u. 32.

Var ga Ot tó né 004212 1221 Bu da pest Hon fog la lás út 66.

Var ga Pé ter 004214 1064 Bu da pest Ró zsa u. 78. III. em. 1.

Var ga Sán dor 004215 2030 Érd Mû ve ze tõ u. 35.

Var ga Sán dor né 006336 1143 Bu da pest Il ka u. 34. 2/210.

Var ga Ta más 005381 1039 Bu da pest Õszi ke u. 4. IV/19.

Var gá né Bó nácz Ani kó 006060 1224 Bu da pest Dam ja nich u. 74/c.

Var gá né Ko vács Edit 006516 2045 Tö rök bál int De ák F. u. 3.

Var gá né Sik And rea 006461 1039 Bu da pest Ki rá lyok út ja 200. IV/15.

Var ja si Ká roly né 004218 1122 Bu da pest Bí ró u. 15.

Vár nai Oli vér 004220 1056 Bu da pest Nyá ry Pál u. 5.

Vas Ist ván né 005722 1156 Bu da pest Nyír pa lo ta u. 14. II/15.

Vas né Fü le ki Ilo na 006801 7030 Paks De ák Fe renc u. 10.

Vass Ró zsa 006061 1211 Bu da pest Temp lom u. 17. F/1.

Vas vá ry Gab ri el la 004946 1086 Bu da pest Er dé lyi u. 19. fm. 3.

Végh Ju dit 005437 1203 Bu da pest Ví zi sport  u. 3. III/1.

Vég vá ri Lász ló 004225 1222 Bu da pest Szeg fû u. 13.

Vel kei Zol tán 006686 1141 Bu da pest Mir tusz u. 53.

Ve res Jó zsef né 005263 1117 Bu da pest Ba ra nyai u. 9. V. em. 2.

Ve res Ol ga 004227 1038 Bu da pest Rá by Má tyás u. 42.

Ve res né Né meth Ju li an na 004228 1075 Bu da pest Ká roly krt. 7. III. em. 7.

Ver te tits Má ria 004232 1112 Bu da pest Ig mán di u. 31.

Veszp ré mi Sán dor né dr. dr. Asz ta los An na Má ria 004234 1162 Bu da pest Ti mur u. 51.

Vi da Gé za 004235 1131 Bu da pest Jég gyár u. 9. I/5.

Vigh né Lá zár An na 005967 1204 Bu da pest Tö rök Fló ris u. 86-88/E. fszt. 3.

Vik tor Já nos né 004238 2132 Göd Po zso nyi u. 14/a.

Vi lim né Ja nák Ilo na 004239 1026 Bu da pest Pa sa ré ti u. 86/b. II. em. 8.

Vil mos György Já nos 001405 2100 Gö döl lõ Fá cán sor 85.
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Vin ko vits Bé lá né 004241 1108 Bu da pest Bá nya tó u. 2. II. em. 10.

Vi rág At ti la 004242 1141 Bu da pest Jer ney u. 35. I. em. 1.

Vi rágh Gab ri el la 004245 1032 Bu da pest Kis cel li u. 74.

Visz ten velt Ká roly né 004248 1112 Bu da pest Ig mán di u. 8. III. em. 1.

Vi téz Ta más 006286 1196 Bu da pest Kis fa lu dy u. 102.

Vi zi Sa rol ta 004250 1025 Bu da pest Zöld kert u. 8.

Vla dár Fe renc né dr. 004251 1124 Bu da pest Vas Ge re ben u. 16.

Vok sán György né 004747 1022 Bu da pest Fil lér u. 78/82. I. lph. I. em. 2.

Vö rös Ka ta lin 004962 1029 Bu da pest Gyu lai Pál u. 23.

Vö rös Lász ló Ot tó 004253 1113 Bu da pest Vil lá nyi út 30/B. IV. em. 2.

Vö rös Lász ló né dr. 004254 1029 Bu da pest Gyu lai Pál u. 23.

Wes sely Vil mos 004259 1028 Bu da pest Hu nya di J. u. 44.

Wla dár Sán dor né 004262 1025 Bu da pest Pusz ta sze ri u. 26.

Za ha ri ev And rej 005786 1031 Bu da pest Prés u. 18.

Za ho vai Ár pád 004265 1204 Bu da pest Eper jes u. 44.

Za naty Már ta 006079 1161 Bu da pest Ta vi ró zsa tér 9. I/6.

Za ra Lász ló 004267 2014 Cso bán ka Üdü lõk út ja 43.

Zbo ray Ilo na 006815 2016 Le ány fa lu Gyöngy vi rág u. 15.

Zed nik Jó zsef 004269 1104 Bu da pest Csom bor u. 2/a.

Ze le i né Zwick Krisz ti na 005735 1238 Bu da pest Temp lom u. 110.

Ze le nák né Po ór Er zsé bet 002751 1135 Bu da pest Ke re kes u. 3/a. fszt. 1.

Zen tai Ár pád 004272 1028 Bu da pest Má ria re me tei u. 106.

Zetz Ri ta 001672 7624 Pécs Nyár u. 4.

Zna me nák Gab ri el la Hil da 003534 1118 Bu da pest Ro dos tó u. 11.

Zol nai Fe renc 004278 1026 Bu da pest Bim bó u. 160.

Zol na y né Lacz kó Ka ta lin 004279 1131 Bu da pest Paj tás u. 32.

Zol tán Mik lós 004280 1023 Bu da pest Fran kel Leó út 88-90. II. em. 11.

Zu bo ra Fe renc né 004282 1144 Bu da pest Fü re di park 11.

Zse be há zi Je nõ né 004285 1181 Bu da pest Ha van na u. 68. II. em. 5.

Zsit va Gab ri el la 005550 1029 Bu da pest Fe ke te ri gó u. 29.

Zsol dos-Hor váth And rea 005428 8983 Nagy len gyel Bá nyász út 77.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - BUDAPEST

 Név Tag szám Cím

 Áb ra hám An na 005602 6728 Sze ged Kas sák u. 22.

 Ács né Mol nár Ju dit 002867 1112 Bu da pest Tö mös u. 11-13.

 dr. Ádá mo si György 004743 1025 Bu da pest Zöld kõ út 2.

 Ad or ján Gá bor 006802 1098 Bu da pest Nap fény u. 24.

 Agócs Pé ter né 002873 1214 Bu da pest Sza bad sád  u. 32.

 Aho Györ gyi 004696 1155 Bu da pest Nas po lya u. 19.

 Akó csi Sán dor 002874 1025 Bu da pest Pusz ta sze ri út 27/a.

 Al bert Éva 002876 1147 Bu da pest Mis kol ci u. 83. II. em. 1.

 Alb recht né Sá ros sy Má ria 005908 1044 Bu da pest Fi u mei u. 16. III. lh. III/6.

 Al föl di Irén 002878 1027 Bu da pest Var sá nyi Irén u. 26-34.

 Al mag ro Car men 004787 1131 Bu da pest Fu tár u. 32. I/3.

 Ámon Zsolt 005863 1123 Bu da pest Kék go lyó u. 20. III/3.

 An dor kó né dr. Né meth Ibo lya 002880 1118 Bu da pest Csíki-he gyek u. 14. V. em. 18.

 Án gyán né Kiss Zsu zsan na 002884 1077 Bu da pest Do hány u. 52.

 An tal Ilo na 001677 1043 Bu da pest Mun kás ott hon u. 60. IV/42.

 An tal Jó zsef 005152 1142 Bu da pest Rás kay Lea u. 23.
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An tal né Na gyaj tai Il di kó 005239 1125 Bu da pest Dá ni el út 50.

Apor Er zsé bet 002890 1012 Bu da pest Mát ray u. 8/b.

Ara di né Szom széd Ilo na 005058 1223 Bu da pest Agyag fal va út 9.

dr. Asz ta los né Pál Ka ta lin 006287 1112 Bu da pest Na gyi da köz 17.

Ba gyinsz ki Má ria 002901 1021 Bu da pest La bancz u. 45.

dr. Ba ji Lász ló 002070 1136 Bu da pest He ge dûs Gyu la u. 8. fszt. 3.

Baj na i né Lé vay Edit 004944 1046 Bu da pest Ki ni zsi u. 4.

dr. Baj nó czy né dr. Har ma ti Zsu zsan na 002903 1223 Bu da pest El za u. 4/b.

Bak Zol tán né 002877 1165 Bu da pest Mé szá ros Jó zsef u. 1-3. II. em. 31.

Ba kay Ág nes 006273 1093 Bu da pest Vám ház krt. 5.

Ba kó Csa ba 004508 1172 Bu da pest Õs agárd u. 40.

dr. Ba lázs Emi lia 005800 1173 Bu da pest Kö vi ri gó u. 54.

Ba lázs Éva 006503 1182 Bu da pest Ved res M. u. 14.

dr. Ba lázs Gá bor né 002909 1163 Bu da pest Fel deb rõ u. 2.

Ba lázs Jó zsef né 005059 1221 Bu da pest Ka nyar gó u. 13/B.

Ba lázs Me lin da 002910 1162 Bu da pest Ár pád föl di út 96/a.

Ba lázs Mik lós né 006571 1113 Bu da pest Bocs kai út 38. VI/1.

Ba lázs Zol tán né 004783 1126 Bu da pest Kléh Ist ván u. 10/a.

Bal la Mó ni ka 006419 1156 Bu da pest Pás kom li get u. 27. X/41.

Bal la i né Krik ker Zsu zsan na 005454 2096 Üröm Bo ros tyán u. 4.

dr. Ba logh né Se bes tyén Éva 006044 1037 Bu da pest To boz u. 21.

Ba rak só Gyu lá né 005648 1188 Bu da pest Ne mes u. 121.

Ba rak só Ma ri an na 002935 1118 Bu da pest Má nyo ki u. 3. II. em. 2.

Ba ra nyai Sza bolcs 006713 1125 Bu da pest Is ten he gyi út 103/b.

Ba ra nyi Jó zsef né 005985 1042 Bu da pest Ár pád út 60.

Bar na Gi zel la 002944 1111 Bu da pest Bu da fo ki út 17/a.

Bar na Mó ni ka 005533 2648 Pa tak Kos suth út 3.

Bar si né Tóth Mag dol na 006717 1092 Bu da pest Rá day u. 15.

Bár sony né Kun Ilo na 004509 2200 Mo nor Má tyás ki rály u. 14/a.

Bar ta Ju dit 006769 1214 Bu da pest Bá nya ut ca 43. III/19.

dr. Bart ha Bé la 005078 1125 Bu da pest Glatz Osz kár u. 4/B.

Bar tók Or so lya 005497 1048 Bu da pest Csík som lyó u. 3. II/3.

Bar tos Gé za Zol tán 002948 1172 Bu da pest Dön tõ u. 22.

dr. Bar tos Lász ló Pál 005309 1139 Bu da pest Haj dú u. 16. III/21.

Ba ry Lász ló 002951 1015 Bu da pest Batt hy ány u. 67.

Bás tyai Frigy es né 005335 1039 Bu da pest Ara di u. 5.

Bá tyi  Sa rol ta 002953 1085 Bu da pest Má ria u. 22. mfszt. 1.

Ba u er né Pa ta ki Er zsé bet 002954 1204 Bu da pest Eper jes u. 42. I. 5.

Be csei Ta más 005933 1191 Bu da pest Ar túr u. 13. I/2.

Be décs Er zsé bet 006072 1051 Bu da pest Baj csy-Zs. út 22.

Bé dy né Sze lé nyi Mag dol na 005135 1025 Bu da pest Ve rec ke lép csõ 11.

Bé ke fi né Bar tók And rea 005401 1205 Bu da pest Kun u. 10.

Bé kei And rea Ro zá lia 002959 1138 Bu da pest Ró bert K. krt. 22. I. em. 23.

Be kõ At ti la 005864 1149 Bu da pest Eg res sy út 110/a. 7/3.

Ben cze Pé ter né 002962 1163 Bu da pest Bu da pes ti út 97.

Be ne dek né Tóth Vik tó ria 006562 4069 Egyek Dó zsa Gy. u. 21.

dr. Ben kõ Já nos 002970 1112 Bu da pest Ig mán di u. 2. III. em. 1.

Ben kõ Zsu zsan na 004978 1066 Bu da pest Des sewf fy u. 8-10. I. em. 10.

Ben se Már ta Má ria 005150 1118 Bu da pest Be reg szász u. 42/A.

Be nus si Sil vio An to nio 002973 1112 Bu da pest Ká nai út 3/a. III/14.

Be reczk Jó zsef 005956 1224 Bu da pest Bem tá bor nok u. 18/a.

Be reczk Jó zsef né 005889 1224 Bu da pest Bem tá bor nok u. 18/a.

Be ré nyi né Var ga Ju dit 004734 1162 Bu da pest Szent Im re u. 143/a.

Ber ta Il di kó 002980 1188 Bu da pest Pod horsz ky u. 126.

Be se nyei Er zsé bet 006743 1186 Bu da pest Vis nyovsz ky L. u. 11.

Bes nyi Ló ránt 005444 2112 Ve res egy ház Gyer mek li get u. 40.
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Be tye Hed vig 002985 1182 Bu da pest Ki rály há gó u. 42.

Be ze ré dy Pé ter 005789 5000 Szol nok Li get út 9. III/2.

Bincz ki Zol tán 006560 1138 Bu da pest Ró bert Ká roly krt. 14/b.

Bí ró And rea 005480 1015 Bu da pest Batt hy ány u. 2. F. 4.

Bi ró Irén Er zsé bet 005890 1052 Bu da pest Pe tõ fi Sán dor u. 10. I/6.

Bí ró né Ko vács Zsu zsan na 006338 1165 Bu da pest Far kas ha lom u. 58.

Bir tók Me lin da 006555 1029 Bu da pest Csat lós u. 19.

Bit tó Zol tán 002997 1044 Bu da pest Gár do nyi G. u. 1/b.

Bod nár Já nos né dr. 004820 1142 Bu da pest Do rozs mai u. 66.

Bó dog Krisz ti na 006252 2096 Üröm-Ró ka hegy Kor mo rán u. 17.

Bo do nyi Mik lós 003003 1155 Bu da pest Vág u. 106.

Bo dor Já nos né 003004 1211 Bu da pest Rá kó czi Fe renc út 94. IV. em. 12.

Bo do si né Ku ti Ju li an na 005561 1031 Bu da pest Sil vá nus sé tány 23.

dr. Bo kor Pál 004742 1112 Bu da pest Birs u. 10.

Bo ko ri Edit 003015 1161 Bu da pest Zrí nyi u. 12.

Bõr Kál mán Jó zsef 006012 1191 Bu da pest Ar túr u. 13. II/6.

Bor bély Zsu zsan na 003827 1215 Bu da pest Ady End re út 59. VIII. 24.

Bö ször mé nyi Éva 004693 1121 Bu da pest Me se köz 4.

Bó ta Zsu zsan na 003033 1122 Bu da pest Ma ros u. 4. IV. em. 19.

Bot ka Eri ka 003032 1031 Bu da pest Haj lé kos u. hrsz. 22815/82.

Bo tos Lász ló né 004703 1162 Bu da pest Ren de lõ u. 20.

Bo zsó-Nix Or so lya 005256 1071 Bu da pest Dam ja nich u. 52. II/5. b.

Bra un Má ria 006786 1094 Bu da pest Fe renc tér 12. 2/1.

Brück ner Özséb 003040 1113 Bu da pest Ulász ló u. 62.

Bu dai Edit 006253 1186 Bu da pest Vas kút u. 106.

Bu dai Ka ta lin 006500 1132 Bu da pest Vic tor Hu go u. 32. II/4.

dr. Bu dai Lász ló né dr. Lan tos Györ gyi 003044 1125 Bu da pest Di a na u. 37/b.

Bu da y né He im ler Er zsé bet 005546 1112 Bu da pest Pé ter he gyi köz 11.

Buj do só Mó ni ka 006572 1192 Bu da pest Szon di tér 1. fszt. 1.

dr. Bur ján Mar git 003048 1147 Bu da pest Ke rék gyár tó u. 24/A.

Cast ro Hur ta do né 006573 1038 Bu da pest Új li get sé tány 2/C.

Cir kos Me lin da 005403 1141 Bu da pest Cin ko tai út 96/A.

Con nerth né Lász ló Éva 003075 1137 Bu da pest Dit rói M. u. 3. V. 1.

Cza kó Gé za 003077 1162 Bu da pest Kis te lek u. 4.

Cza kó né Ko vács An na 005766 1162 Bu da pest Kis te lek út 4.

dr. Czeg le Ti bor 005909 1027 Bu da pest Bem Jó zsef u. 5. III/6.

Cze i nin ger né dr. He ge dûs Ilo na 005418 1188 Bu da pest Pé te ri út 34-36.

Cze it ler An na 003078 1239 Bu da pest Ve tés u. 4.

dr. Czi ne Gás pár 006617 1196 Bu da pest Pe tõ fi ut ca 64.

Czi né né dr. Sel me czi Szil via 006378 1124 Bu da pest Tho mán I. u. 14. V. lph.

Czip szer Ká roly né 003080 1029 Bu da pest Léc u. 3.

Csa bai Ma ri an na 006446 4100 Be rettyó új fa lu Vá ci Mi hály u. 3.

Csa la Már ta Má ria 005519 1068 Bu da pest Ki rály u. 82. II/1.

Csa tá ri Ber na dett 006423 1111 Bu da pest Bu da fo ki u. 37-39.

Csath né Soly már Ka ta lin 003091 1126 Bu da pest Bö ször mé nyi u. 36/a.

dr. Csel le Lász ló 004999 1064 Bu da pest Vö rös marty u. 69. II. em. 7.

dr. Cser Iván né 003096 1013 Bu da pest Döb ren tei u. 8.

Cse res nyés né Bé csy Zsu zsan na 005759 2084 Pi lisszen ti ván Rét u. 2037 hrsz.

Cser fal vi né Ke le men Zsu zsan na 003098 1173 Bu da pest Ré ti hé ja u. 10.

dr. Cser mák Ju dit 003099 1016 Bu da pest Gel lért hegy u. 28. II/12.

Cser nitz ky Pé ter 006616 9024 Gyõr Zrí nyi u. 39. II/3.

dr. Cser teg Ri ta 004676 1161 Bu da pest Ke néz u. 47.

Cser tõ né Koz ma Ka ta lin 005199 1152 Bu da pest Szi las Park 2. IV/3. (403)

Csi kós né Ba kos Ju dit 006339 1214 Bu da pest Óvo da u. 12.

Csil lag Szil via 006671 1088 Bu da pest Bró dy Sán dor u. 9. I/13.

Csó ka Hil da Má ria 003108 1031 Bu da pest Pá kász u. 6.
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Cso mai Ka mil la 006198 1066 Bu da pest Des sewf fy u. 39.

Csom bok Fe renc 006768 1165 Bu da pest Far kas ha lom u. 14.

Csom bok né Ben kó Ma ri an na 006675 1054 Bu da pest Bát ho ry u. 6. I/8.

dr. Csu bák né Osz to ics Da ni ca 006649 1147 Bu da pest Huszt u. 28. I/4.

D. Nagy Éva 006509 1043 Bu da pest Ara di u. 7. II/10.

dr. Daj ka Jó zsef 003112 1222 Bu da pest Ki rán du ló u. 28/a.

Dal ma y né Szer zõ Il di kó 003113 1025 Bu da pest Ka vics u. 1.

Dan csók Ró bert Ta más 005178 2089 Tel ki Bar ka u. 9.

Dan csó né Ku ron Il di kó 003115 1195 Bu da pest Pe tõ fi u. 13. VI. em. 20.

Dá nyi Sán dor né 003116 1039 Bu da pest Szent Ist ván u. 6.

Dar vas Coll Sán dor 005500 1126 Bu da pest Or bán he gyi út 30.

De ák né Fe kécs Má ria 000465 6725 Sze ged Pál fy 7/b/2/1.

Deb rõ di né Ko csis Edit 006340 1091 Bu da pest Hu rok u. 13. III. lp. II/3.

Dé kán né Schu bert Éva 005758 1091 Bu da pest Ül lõi út 117. VI/53.

De li Gá bor né 003123 1118 Bu da pest Sas adi út 42.

De me ter Zsolt 003126 2045 Tö rök bál int Vas út u. 24.

Dé vé nyi György 005295 1158 Bu da pest Pest új he lyi út 82.

Di e nes At ti la 006341 1056 Bu da pest Ha vas u. 3.

Dr. Do bos Gá bor né 005260 1113 Bu da pest Ba da cso nyi u. 9.

Do bo si Or so lya 005957 8400 Aj ka Szil vá gyi K. u. 45.

Dob ro si né Ja kab Zsu zsan na 006200 1214 Bu da pest Hen ge rész u. 32.

dr. Dó ka Ág nes Er zsé bet 003138 1036 Bu da pest Pa csir ta me zõ u. 47. I. em. 1.

Dom bai Tí mea 006712 1157 Bu da pest Zsó ka vár u. 37. VI/25.

dr. Dom ján Esz ter 006618 1122 Bu da pest Ze ke u. 8-10/b.

Dö mö tör Ti bor 003141 1035 Bu da pest Bú vár u. 3.

Do rog há zi Krisz ti na 005171 2096 Üröm Ká ró ka to na u. 8.

dr. Dó zsa Kor nél né 003143 1125 Bu da pest Nóg rá di u. 13/1.

Du dás Já nos né 003146 1125 Bu da pest Gal gó czy u. 50. E/9.

Dul ka Il di kó 005181 1044 Bu da pest Je ge nye fa u. 6.

Duzs Klá ra 003148 1111 Bu da pest Ka rint hy F. út 10. V. em. 4.

dr. Eis ler Pé ter né 003155 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 100/a. I. em. 4.

Elis cher An na má ria 003157 1133 Bu da pest Go gol u. 31. V. em. 17.

Elis cher né Hor váth Ju dit 003158 1039 Bu da pest Jó kai u. 43.

End rõ dy Pé ter né 004707 1164 Bu da pest Mag tár u. 44.

Er dei Bál int 006807 1221 Bu da pest Ge rinc u. 64.

Er dé lyi né Schusz ter Te ré zia 006673 1201 Bu da pest Jó si ka u. 26/a.

Er dõ si György 006575 1119 Bu da pest Ete le út 12.

Er lich Fe renc né 003167 1124 Bu da pest Nagy sal ló u. 12/B.

Ér sek né Grisz tel Krisz ti na 005934 1027 Bu da pest Erõd u. 2.

Eszes Csa ba Má tyás 005706 2310 Szi get szent mik lós Lo son czi u. 8/a. 7. ép. fszt. 1.

Éva Ka ta lin 003173 1139 Bu da pest Pet ne há zy u. 31.

Fáb ry György 003179 1111 Bu da pest Ber csé nyi u. 3. I. em. 1.

Fa bu Ág nes 003180 1116 Bu da pest Új ba ráz da u. 3.

Faj tá né Hümpf ner Zsu zsa 006594 1023 Bu da pest Fran kel Leó u. 86. IV/20.

Fa lu dy Ka ta lin 006289 1056 Bu da pest Mol nár u. 47-49. 3/11.

Fa lu si né dr. Al pár Zsu zsa 006593 1111 Bu da pest Ka rint hy Fri gyes út 22.

Far kas And rás né 006564 2145 Ke re pes Jó zsef At ti la u. 19.

Far kas At ti lá né 005790 1088 Bu da pest Rá kó czi út 25. II. 4.

Far kas Má ria 004519 1032 Bu da pest San Mar co u. 56/a. III. 2.

Far kas Or so lya 005911 2100 Gö döl lõ Or szág al ma u. 12.

Far kas há zi Lász ló né 003188 1037 Bu da pest Er dõ al ja út 79.

Fás ker ti Zsolt 004666 1038 Bu da pest Már ton köz 5.

Fás ker ti né Du dás Edit 004579 1038 Bu da pest Már ton köz 5.

dr. Fa yl Ivor 005892 1026 Bu da pest Fil lér u. 47/a.

dr. Fe hér Sán dor 003193 1144 Bu da pest Ve zér u. 69/d. VIII/33.

Fe jes Ot tó 003196 1077 Bu da pest Ró zsa u. 40/a.
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Fe ke té né Né meth An na 006720 1134 Bu da pest An gyal föl di u. 39. VI/20.

Fe rencz Ka ta lin Zsu zsan na 006515 1171 Bu da pest Ta nár u. 101/c.

Fe rencz Ti bor né 003213 1149 Bu da pest Bu zo gány u. 3. fszt. 2.

dr. Fe ren czy Ju dit 003215 1022 Bu da pest Prés ház u. 7/b.

Fi csor Sán dor né 005651 1213 Bu da pest Li get u. 2.

Fi lipsz ki Mi hály né 005202 1204 Bu da pest Eper jes u. 86. fszt. 2.

Fizl Mó ni ka 005987 1116 Bu da pest Al bert u. 42-44. III. 37.

Fo dor And rea 004936 1173 Bu da pest Esz te na u. 3. D/7.

Fo dor Ré ka 005748 2095 Pi lisszán tó Sza bad ság u. 21.

Fo dor Tün de 006650 1139 Bu da pest Röp pen tyû köz 5. X/63.

Fo ga ra si Mik lós 003224 1024 Bu da pest Fil lér u. 11.

Föld há zi Zsu zsán na 004872 2475 Ká pol nás nyék Dó zsa Gy. út 17/A.

Fó ris Sán dor 003230 1042 Bu da pest Liszt F. u. 23. A. 5.

Forr Bál int 005912 7691 Pécs (Va sas) Beth len G. u. 12.

For ray Mik lós 005397 7191 Hõ gyész Zrí nyi M. u. 13.

dr. Frecs ka Sán dor né 003233 1027 Bu da pest Ka pás u. 31. II. 15.

dr. Fü le Edit 004620 1112 Bu da pest Õr ség u. 11. fszt. 3.

Gál Ist ván né 004956 1032 Bu da pest Zá por u. 76. IV. em. 20.

dr. Ga ram sze gi Gá bor 003681 1136 Bu da pest Hol lán E. u. 7/A. V. em. 2.

Ga ray Lász ló né 003683 2030 Érd Kos suth L. u. 149.

Gar nai Mó ni ka 005121 1142 Bu da pest Kas sai u. 155.

Gás pár An na 006576 1038 Bu da pest Bérc te tõ u. 14.

Gás pá ri Ju dit 005154 1012 Bu da pest Ló go di u. 48.

Ga u ser Zsu zsa 003689 1112 Bu da pest Fát ra tér 3/b.

Ga val lér né Ba jai Éva 005936 1117 Bu da pest Dom bó vá ri út 9.

Gé czi Ka ta lin 005791 1033 Bu da pest Meggy fa u. 21/B. II/5.

Ge ren dás Ce cí lia 005765 1115 Bu da pest Ete le út 50/b.

Gógl Zsu zsan na 005633 1119 Bu da pest An dor u. 6.

Göm böcz And rás 003710 1121 Bu da pest Tállya u. 26. A/7.

Gor dos Gab ri el la 005569 1016 Bu da pest Mi hály u. 16/a.

dr. Gor dos Gyu la 003718 1038 Bu da pest Vi rág u. 12.

Gre gor né Tóth Eri ka 004926 1124 Bu da pest Lip tó u. 10/B.

dr. Gróf Klá ra 006517 1039 Bu da pest Bi va lyos u. 61.

Grosz Lász ló 003725 1044 Bu da pest Je ge nye fa u. 32.

dr. Gru ber Nán dor né 005419 1055 Bu da pest Hon véd tér 10. II. 2.

Gu bá nyi Lász ló né 003727 1119 Bu da pest Mo hai u. 16. I/6.

Gu lyás Éva 003729 1141 Bu da pest Ko mó csy u. 32.

Gu lyás Gab ri el la 005619 1116 Bu da pest Ver bé na u. 6.

Gu lyás Ká roly 003731 1221 Bu da pest Hó me zõ u. 47.

dr. Gu lyás Zsu zsan na 003732 1029 Bu da pest Ör dög árok u. 202.

Gungl Jó zsef 004847 2145 Szi las li get Er kel Fe renc u. 44.

Günt ner né Var ga Ág nes 003733 1121 Bu da pest Já nos Zs. u. 32/b.

Gyar ma ti Ist ván 006317 1119 Bu da pest Nán dor fe jér vá ri út 1.

dr. Gyö kér Irén 005724 1066 Bu da pest Mo zsár u. 9. III/35.

Gyön gyö sy Éva 005792 1025 Bu da pest Zöld má li lej tõ 10/b. C. 7.

Gyõr fi Tün de Krisz ti na 006764 1188 Bu da pest Ber csé nyi u. 49/b.

Gyõr fi Zol tán 006318 1028 Bu da pest Ka zin czy u. 28.

György Má ria 003738 1086 Bu da pest Szesz gyár u. 2/a.

Gyõ ri Éva 000160 1021 Bu da pest Bu da ke szi út 19.

Gyõ ri né Gyön gyö si Ilo na 003660 1205 Bu da pest Al bert u. 37/1.

Gyu ra Ti bor 005458 1046 Bu da pest Er dõ sor u. 4. IV/24.

Ha jas Krisz ti na 006478 1213 Bu da pest Cse resz nyés u. 6.

Haj ba Lász ló né 003366 1119 Bu da pest Bá nát u. 14.

Haj ba Ró bert 006773 1022 Bu da pest Bo gár u. 29/E.

Haj du Ág nes 005605 1173 Bu da pest Pes ti út 101. V/25.

Haj du Gab ri el la 005107 1118 Bu da pest Da y ka Gá bor u. 19/b. III/12.
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Haj du Ist ván né 003368 1165 Bu da pest An dócs u. 22.

Haj du Ká roly né 003370 1224 Bu da pest XIV. u. 23.

dr. Ha la si Zol tán 003375 1024 Bu da pest Ez re des u. 7/b. I. em. 2.

Ha lá szi né He id rich Ág nes 004836 1141 Bu da pest Szi lágy som lyó u. 36. fszt. 2.

Hal lós sy Ti bor né 005539 1136 Bu da pest He ge dûs Gyu la u. 43.

Hal má gyi Pál 003381 1164 Bu da pest Be nicz ky Ta más u. 33.

Hal mi Ilo na 004686 1112 Bu da pest Csen ger u. 18/a. I/4.

Ham merl Lud wig 003384 1144 Bu da pest Za lán u. 81/b.

Han tos Eni kõ 005315 1065 Bu da pest Nagy me zõ u. 8.

Ha rang völ gyi And rás né 003389 1021 Bu da pest Tá ro ga tó u. 21.

Har gi ta Ár pád né 005113 1183 Bu da pest Csar nó ta u. 19.

dr. Har math Bé lá né 003392 1068 Bu da pest Ben czúr u. 9. III. em. 2.

Har nos And rás 004725 1141 Bu da pest Sze ni ce u. 4.

Hárs he gyi Lász ló 003393 1161 Bu da pest Ne fe lejts u. 22/a.

Har ta y né Feny ves Ág nes 006201 1102 Bu da pest Kõ rö si Cso ma Sán dor út 2. IV/43.

Ha vacs Zsu zsan na 005866 1038 Bu da pest Blan ka köz 4/c.

Ha va si Lász ló Fe renc 006790 1025 Bu da pest Fel sõ Zöld má li u. 64. II/6.

dr. Ha zag Lász ló 004683 1025 Bu da pest Sza la mand ra u. 42.

Hé der An na 005794 1139 Bu da pest Haj dú u. 11. IV/44.

He ge dûs Ist ván 003399 1031 Bu da pest Am fi te át rum u. 12.

He ge dûs né dr. Mül lern Ve ro ni ka 003401 1138 Bu da pest Pár kány u. 28.

He ge dûs né Er dé lyi Pi ros ka 003400 1124 Bu da pest De res u. 4/a.

Héjj Im ré né 004627 1081 Bu da pest Rá kó czi út 59. III/3.

dr. Hell ner Ká roly 003405 1119 Bu da pest Solt u. 28. II. em. 11.

Hen czi da i né Bo zso gár Klá ra 004829 1144 Bu da pest Ti hany u. 42-44. V. em. 138.

Hend le in né Mát rai Te ré zia 003406 1035 Bu da pest Vö rös vá ri u. 1. X. em. 57.

Henn né Pet rény Mar git 003407 1112 Bu da pest Me re dek u. 6/b.

Her czeg né Cze czei And rea 006579 1037 Bu da pest To boz u. 24.

Hi da si né Ko vács Il di kó 003413 1118 Bu da pest Rét köz u. 53/I.

Hi deg Klá ra 003414 1106 Bu da pest Gya kor ló u. 4/J.

dr. Hil lay Eme se 001740 1185 Bu da pest Nyír egy há za u. 67.

Ho fer Al íz 006382 1182 Bu da pest Fo goly u. 7/d.

Hol ló si Györ gyi 004812 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/d. IX. em. 41.

Hol lós né Dö me Má ria 006342 1147 Bu da pest Ist vánf fy u. 44/a.

Hol ló sy Lász ló 003418 1126 Bu da pest Bö ször mé nyi út 3/a.

Ho mo lya Krisz ti na 005620 1024 Bu da pest Káp lár u. 15-17. II/7.

Hom pot Gá bor 005652 1089 Bu da pest Bí ró La jos u. 17.

Hor dai Má ria An na 003423 1111 Bu da pest Bu da fo ki út 37-39. IV.

Hor go si Ve ro ni ka 005795 1149 Bu da pest Eg res sy u. 97.

Hor váth Etel ka 006179 1115 Bu da pest Thal ló czy L. u. 28.

dr. Hor váth Gá bor né 003432 1172 Bu da pest Árok tõ u. 55.

Hor váth Ist ván 003435 1165 Bu da pest Ru ta fa u. 13. III. em. 7.

Hor váth Já nos né 003848 1039 Bu da pest Bog lár u. 4. II. em. 6.

dr. Hor váth Jó zsef 003437 1114 Bu da pest Eszék u. 14/a.

Hor váth Jó zsef 003439 1174 Bu da pest Bu lyovsz ky u. 13.

Dr. Hor váth Jó zsef 005534 1118 Bu da pest Ra dóc u. 4. I. 2/6.

Hor váth Ka ta lin 004937 1205 Bu da pest Nyá ri Pál u. 85/A.

Hor váth Mik lós 003444 1148 Bu da pest Cser nyus ut ca 66. II/8.

Hor váth Ve ro ni ka 006580 1024 Bu da pest Ady End re u. 12.

Hor váth Zol tán 006425 1074 Bu da pest Hárs fa u. 23.

Hor váth né Be dõ Ka ta lin 006718 1162 Bu da pest La jos u. 2.

Hor váth né Her báth Má ria 003450 1117 Bu da pest Mó ricz Zs. körtér 16. IV. em. 7a.

Hor váth né Meny hárt Eri ka 001191 2100 Gö döl lõ Va dász u. 1.

Hor váth né Pós fai Ág nes 005683 2060 Bics ke Dó zsa Gy. u. 3.

Hõs At ti la 005233 1181 Bu da pest Ke le u. 3.

dr. Hõs Gé zá né 003456 1044 Bu da pest Kis fa lu dy u. 27/d.
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Hu ba i né He ge dûs Te ré zia 006479 1045 Bu da pest Ró zsa u. 41. VII/41.

Hu ják Zol tán Er vin 005459 1048 Bu da pest Gé mes Jó zsef u. 30.

Hul man Tün de 006603 1068 Bu da pest Ben czúr u. 39/b.

Il lés Edit 000782 1028 Bu da pest Kö kény u. 55.

Il lés né Vi rág Éva 003465 1239 Bu da pest Ri a nás u. 37.

Inán csi And rea 006064 1223 Bu da pest Riz ling u. 8.

In cze Zsolt 003468 8271 Mencs hely Pe tõ fi u. 30.

In zelt Pé ter 003470 1032 Bu da pest San Mar co u. 56/A.

Ivá nyos Jó zsef 005634 1033 Bu da pest Har rer Pál u. 10.

Ja gi cza Ist ván né 005196 1106 Bu da pest Gép ma dár u. 10. IX. 36.

Ja kab Klá ra 003477 1134 Bu da pest Dé vai u. 22-24/C. IV. em. 17.

Jan zer Éva 004692 2141 Csö mör La ki út 12.

Já vor Mik lós 003486 1164 Bu da pest Szûcs u. 3.

Je szen ko vits Ta más 003490 1016 Bu da pest Gel lért hegy u. 28.

Jo ó né Po gács And rea 005446 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 184.

Ju ba Jó zsef né 006431 1028 Bu da pest Rend u. 4.

dr. Ju hász And rás né 003497 1112 Bu da pest Fel sõ ha tár út 18.

Ju hász Csil la 006770 1026 Bu da pest End rõ di S. u. 65/b.

Ju hász Il di kó 003500 2096 Üröm-Ró ka hegy Pil lan gó u. 29.

dr. Ju hász Ist ván 003501 1185 Bu da pest Frá ter Ló ránd u. 15.

Ju hász Jó zsef né 006654 1119 Bu da pest Solt u. 26.

Ju hász Krisz ti na 006664 1081 Bu da pest Köz tár sa ság tér 6. I/20.

Ju hász Má ria 003506 1048 Bu da pest Kor do ván tér 6. I. 5.

Ju hász Pé ter né 004701 1023 Bu da pest Róm mer Fló ris u. 41.

Ju hász Zol tán né 005021 1104 Bu da pest Sör gyár u. 29. I/4.

dr. Ju hász né Huszty Ka ta lin 003507 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 94/a.

Ju ri desz Mag dol na 005215 1121 Bu da pest De ne vér u. 48/D.

Ká dár Sán dor 005653 1117 Bu da pest Ka rint hy F. út 5.

Ká dár né dr. Nagy An na Má ria 003821 1028 Bu da pest Szi lá gyi E. u. 4.

Ka la már Fe renc 003824 1131 Bu da pest Jász u. 100.

Kál na y né Bur kert Má ria 004657 1061 Bu da pest Ki rály u. 28. fszt. 2.

Ka lo csa i né Res sin ka Esz ter 004135 1117 Bu da pest Iri nyi J. u. 40/b. fszt. 1.

Ka ma rás Gá bor 003833 1118 Bu da pest Csíki he gyek u. 4.

Kan gi szer Gyu la 000371 1122 Bu da pest Abos u. 5.

Kán tor Lász ló né 004373 9400 Sop ron Mar git bá nyai u. 18/b.

Kap csos Lász ló 003837 1239 Bu da pest El vi ra u. 9.

Ká pol ná si Lász ló 006290 1156 Bu da pest Pás kom li get u. 8. IX/51.

dr. Ká rász Já nos 003844 1121 Bu da pest Ed vi Il lés Ala dár u. 10. F/1.

dr. Kar dos Já nos né 006261 1163 Bu da pest Sas hal mi sé tány 20.

Kar dos né Bir kás Ani kó 005234 1045 Bu da pest Chi no in u. 8-10. 2/13.

Kár pá ti Va lé ria 000690 1042 Bu da pest Ber csé nyi út 2. fszt. 2.

Ka to na Szil via 005797 2144 Ke re pes Vá gány u. 9.

Ka zin czy An na má ria 006344 1054 Bu da pest Kál mán Im re u. 10.

Kecs ke mé ti né He ge düs Ka ta lin 003857 1026 Bu da pest Ci rok u. 5.

Kecs kés Lász ló 001764 1149 Bu da pest Ve zér u. 149/A. I/5.

Ké ke si Jó zsef né Ju hász Mar git 004749 1021 Bu da pest Ku ruc le si út 39/b.

dr. Ke le men Ju dit 003864 1081 Bu da pest Rá kó czi út 59.

Ke le men La jos 006551 1164 Bu da pest Csó ka kõ u. 35.

Ke le men Zsolt 003866 2089 Tel ki Le ge lõ dom bi út 12.

Kém Ta más 006351 2440 Száz ha lom bat ta Hárs fa u. 7.

Ke re zsi Éva 003875 1111 Bu da pest Bu da fo ki út 24.

Ker tész Pé ter né 003878 1118 Bu da pest Nap ró zsa u. 11. I/2.

Ké ry Ju dit 005406 2100 Gö döl lõ Szent Já nos u. 1/B.

dr. Ké ry Sán dor 004559 1141 Bu da pest Szug ló u. 190. II. em. 5.

Kho ór Er zsé bet 006049 1122 Bu da pest Szé kács u. 24.

Ki rály And rás né 003881 1032 Bu da pest Bé csi út 223.
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Ki rály Jó zsef né 001770 1149 Bu da pest Frá ter György tér 10. I/1.

Kis And rea 005160 1085 Bu da pest Gyu lai Pál u. 10.

Kis Va lé ria 004580 1112 Bu da pest Hegy al ja út 92.

Kiss Fe renc 004745 1041 Bu da pest Gör gey A. u. 57/B.

Kiss Im re Zsolt 005396 1113 Bu da pest Ábel Je nõ u. 31.

Kiss Ist ván né 006788 1144 Bu da pest Ond ve zér út ja 33. X/40.

dr. Kiss Lász ló né 004826 1116 Bu da pest Fegy ver nek u. 10. III/38.

Kiss Nagy né Far kas Tün de 003897 1029 Bu da pest Du na u. 8.

Kiss né Ré vai Te ré zia 006620 1031 Bu da pest Tor ma Ká roly u. 8. III/10.

Kiss né Rib li Ág nes 004813 1025 Bu da pest Tö rök vész út 55.

Köb li Gyu la 005394 1192 Bu da pest Tá las u. 34.

Koch Lí via 006740 1068 Bu da pest Fel sõ er dõ sor u. 12-14. IV/8.

Ko czó Já nos né 006739 1188 Bu da pest Póth Irén u. 121/a.

Ko csis Em ma 003913 1165 Bu da pest Gyé mánt u. 33.

Ko csis Fe renc 005515 6000 Kecs ke mét Baj csy-Zs. u. 5.

Ko csis Fe renc né 005227 2030 Érd Szent Ist ván u. 71.

dr. Ko csis György 005216 1155 Bu da pest Tóth Ist ván u. 41.

Ko há ri né Ta kács Ág nes 006263 1185 Bu da pest Nagy becs ke rek u. 2.

dr. Kö kény esi Lász ló 004913 2040 Bu da örs Ár pád u. 5.

Kö ké nye si né Pin tér Ilo na 005989 1154 Bu da pest Wes se lé nyi út 64.

Kol ler né Ván csa Aran ka 006741 1149 Bu da pest Kö vér La jos u. 56/b. II/4.

Köl lõd né Gá tai Má ria 006405 1028 Bu da pest Vö rös marty u. 50.

Köl tõ né Tóth Mag dol na 006451 1202 Bu da pest Ma gyar u. 43/b.

dr. Ko má ro my Eme se 003923 1053 Bu da pest Ká ro lyi M. u. 11.

Ko men dó Be at rix 006722 8000 Szé kes fe hér vár Hor váth I. u. 2/b. III/1.

pha Ko mor At ti la 005584 1126 Bu da pest Tóth Lõ rinc u. 34.

Ko ós Lász ló 005331 1173 Bu da pest Csor dás u. 48.

Kor bé lyi Il di kó 003934 1162 Bu da pest Já nos u. 109.

Kor dai Lász ló né 003935 1096 Bu da pest So bi es ki J. u. 34.

dr. Ko rent Er zsé bet 003936 1134 Bu da pest Gi dó fal vy u. 33. I. em. 5.

Ko reny Gi zel la 003937 1031 Bu da pest Vízi mol nár u. 46. I/4.

Kó ró di Jó zsef 002653 1106 Bu da pest Hat ház u. 11. II/206.

Ko rok nai Éva 005960 9700 Szom bat hely En gels u. 22.

Ko ron di Esz ter 005427 1083 Bu da pest Szi gony u. 1.

Kört vé lyes sy né Ste i ner And rea 006353 1139 Bu da pest Te ve u. 7-11. A/6/34.

Dr. Kõ sze gi Mik lós né 005276 1025 Bu da pest Tö rök vé szi u. 95-97/B. IX. em. 58.

dr. Kot nyek Bé la 003949 1213 Bu da pest Szent Lász ló út 121. II. em. 9.

Ko vács Ad ri enn 005586 1163 Bu da pest Hõ sök fa so ra 45.

Ko vács And rea 006644 1161 Bu da pest Rá ko si u. 49.

Ko vács Be á ta Ág nes 005623 1042 Bu da pest Ró zsa u. 8. X/56.

Ko vács Csa ba 006352 4642 Tor nyos pál ca Rá kó czi út 69.

Ko vács End re 003954 2092 Bu da ke szi Jó kai út 12.

Ko vács Er zsé bet 003955 1112 Bu da pest Cir mos u. 6. III. em. 18.

Ko vács Fe renc 003956 1204 Bu da pest Re ze da u. 11.

Ko vács Gyu la 003961 1125 Bu da pest Kút völ gyi út 51. fszt. 4.

Ko vács Já nos 003967 1131 Bu da pest Jász u. 96.

dr. Ko vács Jó zsef 003969 1062 Bu da pest Le hel u. 5. I. 15/a.

Ko vács Meny hért né 003977 1225 Bu da pest Batt hy ány u. 54.

Ko vács Pé ter 004932 1037 Bu da pest Er dõ al ja út 125/B.

Ko vács Ri ta 006789 1038 Bu da pest Már ton út 32.

Ko vács Sán dor 005248 1135 Bu da pest Le hel u. 39/F. fszt. 3.

Ko va csics né Böcs kör Gyön gyi 006420 8230 Ba la ton fü red Ná dor út 18.

Ko vács né dr. Or da csi Ibo lya 005330 1112 Bu da pest Ig mán di u. 28. II. 2.

Ko vács né Lan tos Má ria 003985 1155 Bu da pest Ko lozs vár u. 4/a.

dr. Ko vács né Pós fay Zsu zsan na 003988 1138 Bu da pest Ró bert Ká roly krt. 24.

Ko vács né So ós Pi ros ka 003989 1085 Bu da pest Má ria u. 56. VI. em. 3.
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Ko vács né Süt tõ Má ria 006742 1025 Bu da pest Sza lon ka út 4/a.

Ko váts Boj tá né 005143 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 96.

Koz lovsz ky Krisz ti na 005828 1148 Bu da pest Nagy La jos kir út ja 97/b.

Koz ma At ti la Mi hály 005847 4043 Deb re cen La pály u. 20.

Koz ma Sán dor né 004002 1031 Bu da pest Tó ga u. 6.

Koz má né Sze be ré nyi Mó ni ka 005430 1043 Bu da pest Nyár u. 5. 4/16.

Krajcs Ka ta lin 005074 1106 Bu da pest Gép ma dár u. 11. VII. em. 42.

Kra usz Ve ro ni ka 005848 1203 Bu da pest Ha tár u. 8.

Kre i ner Lász ló György 005555 1141 Bu da pest Bony há di út 8.

Kre pel ka Jó zsef né 005740 1034 Bu da pest Bé csi út 121.

Kri zsán Já nos 004986 1188 Bu da pest Pa u la u. 3/a.

Krucz li Fe renc né 004007 2000 Szent end re Õr to rony u. 11.

Kru pa Pál né 004009 1119 Bu da pest Al len de park 3. III. em. 11.

Kug ler Zsu zsan na 005691 2030 Érd Asz fal to zó u. 69/d.

Kun Er zsé bet Mar git 005659 1213 Bu da pest Má ria ki rály né u. 183.

dr. Ku rucz Ist ván 004013 1173 Bu da pest Egész ség ház u. 30. fszt. 1.

dr. Kú ti An na 004016 1114 Bu da pest Eszék u. 9-11.

Ku ti né Han kó Edi na 005348 2131 Göd Her nád köz 15.

dr. Laj tai Ka ta lin 003513 1205 Bu da pest Mik száth K. u. 79.

La ka tos Jó zsef 005656 1118 Bu da pest Tor bágy u. 14.

Lász ló Be nõ 006621 6300 Ka lo csa Gá bor Áron u. 6. 3/12.

Lász ló né Mes ter Zsu zsan na 005366 1194 Bu da pest Se ges vár u. 50.

dr. Lat kó czy An tal Lász ló 003530 1126 Bu da pest Gyi mes u. 11/b.

Lá zár Mag dol na 000555 1094 Bu da pest Li li om u. 17. V. em. 1.

Len czuk Wi es law 004949 1141 Bu da pest Ka la uz u. 20.

Len cse Ri ta 005708 1151 Bu da pest Vá ceg res u. 7.

Len gyel né Hor váth Ju li an na 006137 1147 Bu da pest Szen tes u. 71.

Lé vai Gab ri el la 003547 1182 Bu da pest Ma da rász u. 46.

Li get fal vi Ju dit 001036 1045 Bu da pest Chi no in u. 15. I/2.

dr. Li ge ti Mik lós 003549 1029 Bu da pest Ör dög árok u. 215.

Lil li né Fecz Il di kó 005407 1031 Bu da pest Hé vi zi út 20. III/7.

Li pi en Mi hály 006734 1082 Bu da pest Fu tó u. 3. III/3.

Locs kai Ág nes 003552 1031 Bu da pest Am fi te át rum u. 16. II. 7.

dr. Ló ránt Zol tán 003557 1116 Bu da pest Bez dán u. 20.

Lucz Zol tán né 003560 1025 Bu da pest Zöld kert u. 2.

Lu czay Ka ta lin 005915 1172 Bu da pest Ko po lya u. 96.

Lu kács Eri ka 004996 1124 Bu da pest Bü rök u. 73-75/A.

Lu kács Jó zsef 003568 1162 Bu da pest Avar szál lás u. 36.

Lu kács né dr. Ba logh Irén 004961 1028 Bu da pest Tár kony u. 9.

Lup ko vics Ber ta lan né 001800 3432 Emõd Pe tõ fi u. 58.

Ma gyar Ju dit 005349 1163 Bu da pest Döb rö ce u. 22.

dr. Ma gyar Ká roly 003250 1122 Bu da pest Krisz ti na kör út 2-4.

Ma gya ri Ti bor Zol tán 005255 2030 Érd Fa vá gó u. 44.

Ma jor An tal 003253 1039 Bu da pest Jó zsef At ti la u. 48.

Ma jor Ta más né 003255 1033 Bu da pest Akác köz 1.

dr. Ma jo ros né dr. Locs kai No é mi 003256 1055 Bu da pest Ba la ton u. 17. IV/2.

Mák György né 003258 1188 Bu da pest Bú za ké ve u. 42/A.

Mak lá ry Va len tin 003261 1046 Bu da pest Ná das dy K. u. 20.

Ma la tinsz ki Ju li an na 005479 1143 Bu da pest Szob ránc u. 1. III/10.

Mán do ki Éva 005564 1043 Bu da pest Ara di u. 5. VIII/52.

Má nyi Ani kó 005072 1148 Bu da pest Ad ria sé tány 1/c. IV. 36.

Már kus Gab ri el la 003267 1083 Bu da pest Szi gony u. 10. XI/64.

Már kus Ju dit 006207 1085 Bu da pest Gyu lai Pál u. 6. IV. em.

Már kus Má ria 003268 1126 Bu da pest Ka kukk út 10/B.

dr. Ma rosf fy Lász ló 003269 1121 Bu da pest Ara tó u. 29.

dr. Ma ro si Gyön gyi 003270 1212 Bu da pest Ko lozs vá ri u. 23. IV. em. 17.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1097



 Név Tag szám Cím

Ma ro si Ve ro ni ka 006521 1186 Bu da pest Ma gó Ti va dar u. 180. 4/8.

Már ta Edit 005367 1171 Bu da pest Ede u. 17.

Mar tin Haj du Krisz ti na 003272 2141 Csö mör Sár mány u. 14.

Már ton Sán dor né 003278 1225 Bu da pest Batt hy ány u. 60.

Mar ton Zsolt né 005328 1078 Bu da pest Ma rek Jó zsef u. 35. III. 1.

Mát rai La jos 003285 1025 Bu da pest Vi hor lát u. 3.

Mattya sovsz ky Zsol nay Esz ter 006592 1123 Bu da pest Al ko tás u. 25. 3. ép. V/41.

Me gye si né Jal kó czi Er zsé bet 003295 1147 Bu da pest Czo bor u. 41/a.

Me lis Já nos 003298 1126 Bu da pest Kiss Já nos alt. 38.

Mér ész né Szán tó Irén 006582 1117 Bu da pest Ga lam bóc u. 41.

dr. Mé ri Sán dor 004639 1164 Bu da pest Víze sés u. 20.

Mé rõ Má tyás 003305 1026 Bu da pest Hû vös völ gyi út 33.

Mé szá ros Emõ ke 003306 1031 Bu da pest Vízi mol nár u. 2. IV. em. 36.

dr. Mé szá ros Gyu la 005441 1163 Bu da pest Sas hal mi sé tány 48.

Mé szá ros Lász ló 003309 1124 Bu da pest Bü rök u. 55. B. ép. fszt. 1.

Mé szá ros Lász ló 006172 1108 Bu da pest Bá nya tó u. 14. 3/15.

Mich na Ju dit 003314 1021 Bu da pest Szé her út 67.

Mi hály ka Ti bor né 005292 1046 Bu da pest Vé csey Ká roly u. 66.

Mi ká czó Éva 005235 2040 Bu da örs Ibo lya u. 46.

Mi ká csy Mag dol na 003318 1027 Bu da pest Bem Jó zsef u. 8.

Mik ló sy Mik lós 003320 1037 Bu da pest Kis boj tár u. 8.

Mi ko lay Zol tán 005522 1183 Bu da pest Szeg fû u. 9. fszt. 1.

Mi ku la Já nos 003322 1061 Bu da pest And rás sy út 15. I. em. 1.

Mi le Ká roly 005323 1155 Bu da pest Moz dony ve ze tõ u. 2. IV/13.

Mi nya And rás 003325 1195 Bu da pest Pe tõ fi út 2/a. II. em. 5.

Mit rus ka Ju dit 006591 1181 Bu da pest Bar ta La jos u. 1. VIII/94.

Mlin ko vics Esz ter 004736 2030 Érd Kösz mé te u. 1.

Mó dis né Sza kály Kis Csil la 006561 2234 Mag lód Thö köly u. 3.

Mol nár Do rottya 003335 1117 Bu da pest Or lay u. 2/b.

Mol nár Ilon ka 003337 1213 Bu da pest To boz u. 8.

Mol nár Jó zsef né 003340 1125 Bu da pest Vá ros kú ti út 30/b.

dr. Mol nár fi Sán dor 003351 2300 Rác ke ve Ber ke nye u. 78.

Mo no ki Já nos Pé ter 006606 3794 Bold va Szé che nyi u. 10.

Mo nos to ri La jos né 003354 1051 Bu da pest Jó zsef ná dor tér 10.

Mo ór Dá vid né 005244 1152 Bu da pest Ré gi fó ti u. 63. II. em. 9.

Mor vay And rás 003358 1029 Bu da pest Hu ba ve zér u. 4.

Mor vay Gyu la 003359 1173 Bu da pest Ba rát ka u. 41.

Mrá zik né Csiz ma dia Ka ta lin 003360 1037 Bu da pest Er dõ al ja lej tõ 4.

Ná das né Bu dai Ani kó 004643 1021 Bu da pest Ku ruc le si út 17/b.

Nagy Ákos né 003743 1111 Bu da pest Bu da fo ki út 57/a. VI. em. 4.

Nagy Ani kó 003744 1031 Bu da pest Am fi te át rum u. 23. IV. em. 34.

Nagy El vi ra 006036 2030 Érd Pa pa gáj u. 3.

dr. Nagy Gá bor 003751 1039 Bu da pest Jós u. 1. III. em. 10.

Nagy Jo lán 004809 2030 Érd Pe tõ fi Sán dor u. 60.

Nagy Jó zsef 003757 1135 Bu da pest Kis gömb u. 6. I. lph. I. em. 2.

Nagy Ka ta lin 005258 1104 Bu da pest Má di u. 87. IV. em. 13.

Nagy Ka ta lin 006256 1145 Bu da pest Tö rök õr u. 12.

Nagy Krisz ti na Ani kó 005806 1195 Bu da pest Pe tõ fi u. 52.

Nagy Mar git 004631 1026 Bu da pest To roc kó út 7.

Nagy Már ta 003763 1141 Bu da pest Ti ha mér u. 15. I/4.

Nagy Má tyás né 003764 1034 Bu da pest Bé csi út 99-101.

Nagy No é mi 005938 1143 Bu da pest Hun gá ria krt. 39.

Nagy Nó ra 005350 3711 Szir ma be se nyõ Dan kó P. u. 9.

dr. Nagy Zol tán 003772 1194 Bu da pest Mé ta u. 27/a.

Nagy Zol tán 004832 1121 Bu da pest Ág nes u. 29/a.

dr. Nagy-Kor sa Már ta 000832 5000 Szol nok Ék út 11.
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Nagy né dr. Ker tész Er zsé bet 003779 1138 Bu da pest To mo ri u. 27/a.

Nagy né Je re bák Va lé ria 003778 1112 Bu da pest Mi kes Ke le men u. 37.

Ne do ma Mik lós 003783 1215 Bu da pest Ka to na Jó zsef u. 81. II. em. 12.

Ne mes ké ri Ti bor né 006696 1154 Bu da pest Pöl ten berg u. 125.

Né met Fe renc 005090 1195 Bu da pest Nagy S. u. 50.

Né meth At ti la 005637 1148 Bu da pest Bán ki Do nát u. 60-62. I/1.

Né meth Ist ván 005832 8300 Ta pol ca Pe tõ fi u. 3.

Né meth Ju li an na 003794 1021 Bu da pest Hû vös völ gyi út 197. 1. lph. fszt. 1.

Né meth Má ria Er zsé bet 001041 1016 Bu da pest Zsolt u. 6/a. II. 4.

dr. Né meth Pál 003799 1142 Bu da pest Huszt u. 22.

dr. Né meth né Kö vics Zsu zsan na 003803 1147 Bu da pest Huszt u. 22.

Né meth né Nagy Má ria 003804 1173 Bu da pest Új lak u. 35. fszt. 3.

Né meth né Sik ló si Il di kó 006015 1134 Bu da pest Bo tond u. 12. I. 4.

Nyá ri Mag dol na 003813 1114 Bu da pest Sza bolcs ka M. u. 8.

Nyers Jó zsef 003816 1112 Bu da pest Ör dög orom lej tõ 64.

dr. Nyes té né Ma da rász Ju li an na 003817 1204 Bu da pest Dam ja nich u. 51.

Oke re Szil via 006645 1238 Bu da pest Kis kert u. 31.

Oláh né Ke le men Csil la 003066 2051 Bi a tor bágy An ge li And rás u. 20.

dr. Ola jos Ka ta lin 005559 1039 Bu da pest Ju hász Gyu la u. 44. III/10.

dr. Or bán Gé za 003071 1037 Bu da pest Re me te he gyi út 171.

Or da si Ka ta lin 004985 1038 Bu da pest Kõ bá nya u. 102.

Dr. Orosz Lász ló 005371 2117 Isa szeg Má jus 1. út 1/A.

Pá koz di Lí via 005266 1115 Bu da pest Ete le u. 62/b. VIII/27.

Pál Fe renc né 005465 1151 Bu da pest Ve res egy ház u. 44.

Pál Zsu zsan na 004019 1125 Bu da pest Fo gas ke re kû u. 20/A. fszt. 2.

Pa lás ti né Sza bó Krisz ti na 005422 1142 Bu da pest Ba lázs P. 11.

Pa lasz kó Va lé ria 004020 1157 Bu da pest Zsó ka vár út 25. VI. em. 20.

Pá lin kás né Ba logh Mar git 004027 1152 Bu da pest Ré gi Fó ti út 4. VI. em. 40.

dr. Pá lin kás né Ko vács Ka ta lin 004028 1163 Bu da pest Lil la fü red u. 31.

Pal kó Zol tán 004603 1124 Bu da pest Tho man Ist ván út 16. V. lh. III. em. 1.

Pa lyik Já nos né 005624 1141 Bu da pest Bos nyák u. 58.

Pa nyi Mik lós 005257 1137 Bu da pest Új pes ti rkpt. 7. V/28.

Papp Fe renc né 004038 1141 Bu da pest Pri ri gye u. 5. fszt. 1.

Papp Já nos 004825 1027 Bu da pest Mar git krt. 3. I. em. 3.

Papp Ju li an na Vil ma 004040 1062 Bu da pest Baj za u. 64. I. em. 2.

Papp Lász ló 006623 3663 Ar ló Ady End re út 69.

Pá rizs Ad ri enn 001302 1133 Bu da pest Go gol u. 5-7.

Pász tói Ist ván 005467 1043 Bu da pest Er zsé bet u. 37. I/6.

Pász tor Ber na dett 005423 1157 Bu da pest Zsó ka vár u. 54. IX/36.

dr. Pász tor né Sze de li Zsu zsa 006193 2462 Mar ton vá sár Szé che nyi u. 71.

Pa ta ki Blan ka Krisz ti na 005639 2112 Ve res egy ház Gyer mek li get u. 40.

Pa tócs Ág nes 006039 1116 Bu da pest Sztre go va u. 22-28. I/12.

Páz mán di Ti bor né 004651 1119 Bu da pest Bárt fai u. 15-17.

dr. Pe cze Ibo lya 004047 1074 Bu da pest Szö vet ség út 28/b. III. em. 21.

Pén zely Már ta 004050 1096 Bu da pest Te le py u. 10.

Pe ré nyi Mik lós 004595 1031 Bu da pest Ka zal u. 30.

Per ger Ti va dar né 000301 1096 Bu da pest So bi es ki J. u. 40. II. em. 9.

Per lik Pál 004054 1114 Bu da pest Bocs kai u. 23. II. em. 5.

Per zse Györ gyi 006830 1191 Bu da pest Le hel u. 13. IV/12.

Pet rán And rea 004830 1115 Bu da pest Bárt fai u. 47. IX. em. 28.

Pet ró György 005606 1172 Bu da pest Hi das né me ti u. 83/A.

Pet ró Zol tán 004060 1163 Bu da pest Má té u. 9.

Pin tér né Csu kás Ani kó 005045 1192 Bu da pest Aba u. 12/2.

Pi ri si Já nos né dr. 006698 1133 Bu da pest Pan nó nia u. 116. V/33.

Pod ho rá nyi Dó ra 005840 3530 Mis kolc Hu nya di u. 10.

Dr. Po la csek Csa ba Zsolt 005278 1025 Bu da pest Ba tyu u. 3/B.
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Pol gár Györ gyi 005448 1141 Bu da pest Li pót vár u. 27. I/7.

Pol ham mer Pé ter 006761 8200 Veszp rém Petõ fi u. 30.

Pö lös kei Pál né 004084 1116 Bu da pest Fegy ver nek u. 101.

Po lyák Fe renc 006724 1048 Bu da pest Csik szen ti ván u. 3. IV/11.

dr. Pong rácz Bar ba ra 004088 1025 Bu da pest Tö rök vész út 103. fszt. 1.

Posz tós Ti bor né 004095 1108 Bu da pest Ol tó u. 6. fszt. 4.

Pó tor né Nagy Zsu zsan na 002528 1112 Bu da pest Bras só köz 10.

Pozs ga i né Hid vé gi Tün de 005434 1048 Bu da pest Ho mok tö vis u. 105. I/2.

Pro sits Lász ló 004100 1084 Bu da pest Má tyás tér 4.

Pus kás Ju li an na 004107 1025 Bu da pest Zöld lomb u. 48-50.

Pus ter né Ko vács Irén 004533 1025 Bu da pest Vend u. 28.

Rá ba kö zi At ti la 005729 1157 Bu da pest Zsó ka vár u. 54. IX/36.

Rácz Er zsé bet Ka ta lin 005808 1133 Bu da pest Vi seg rá di u. 98/D. II/2.

Rak sá nyi Gyu la 004117 1091 Bu da pest Ül lõi út 21.

Ram mer An na 004118 1028 Bu da pest Má ria re me tei u. 106.

Rap pál Má ria 004120 1201 Bu da pest Fran ge pán u. 106.

Rás kai Éva 004121 1148 Bu da pest An gol u. 20.

Rá to si Ta más 004823 1116 Bu da pest Ma rok sze dõ u. 8.

Rátz Zol tán 005670 2097 Pi lis bo ros je nõ Is ko la u. 22.

Ré fi Ani kó 002468 1038 Bu da pest Hegy csúcs u. 5.

Rég er né Flen der Éva 006535 1146 Bu da pest Thö köly út 170. I/6.

Re i ner Ká roly né 006729 1195 Bu da pest Jó zsef At tu la u. 104. I/5.

Re mé nyi Jó zsef né 004132 1223 Bu da pest Nagy té té nyi út 166.

Re mé nyik Kál mán 001317 1126 Bu da pest Szo bosz lai u. 15.

Ren ner Mó ni ka 005398 1201 Bu da pest Ber ke nye stny. 1. VI. 37.

Re pa Ág nes 004647 1123 Bu da pest Ráth Gy. u. 1-3/B. V. em. 3.

Ré pás né Szap pa nos Már ta 004134 1182 Bu da pest Ke rék kö tõ u. 5. E/1.

Rich ter Do mon kos 005493 1112 Bu da pest Ba rack fa u. 15. II/7.

dr. Rit ter Gá bor né 004145 1136 Bu da pest Tát ra u. 14-16.

Ró na i né dr. Györ gyi Már ta 004150 1027 Bu da pest Ka pás u. 46. VI. em. 11.

Ró na sze gi Il di kó 001712 1145 Bu da pest Szug ló u. 59. 1. lcsh. 2/5.

Ro sec ker né Kis ta kács Tün de 005991 1161 Bu da pest Bu da pes ti út 78.

Ru dolf Gyu la 004157 1038 Bu da pest Cser mák An tal u. 23/D.

Ru dolf Gyu lá né 004158 1038 Bu da pest Cser mák An tal u. 23/D.

Rump ler Er zsé bet 004161 1103 Bu da pest Al kér u. 27-29. B II. em. 7.

Ru zsa Mik lós né 004166 1184 Bu da pest La ka tos u. 28. V. em. 20.

Ság hy Zol tán 003574 1173 Bu da pest Vad ka csa u. 105.

Sa la mon Pé ter 005282 1016 Bu da pest Nap hegy u. 34. III. 6.

Sa lán ki Mar git 004704 1024 Bu da pest Mar git krt. 49. IV/5.

Sa lán ki né Cso ma Be á ta 005809 1173 Bu da pest Sá gi u. 14/d.

Sa lá ta Ka ta lin Má ria 006818 1149 Bu da pest Pil lan gó park 16/a. I/9.

Sa li Sán dor né 005204 1213 Bu da pest Ara di vér ta núk út ja 102.

dr. Sal lai An tal 003577 1145 Bu da pest Gyar mat u. 10.

dr. Saly Fe renc 003580 1123 Bu da pest Al ko tás u. 47.

Sán dor György né 004616 1222 Bu da pest Sör ház u. 47/b.

Sán dor Im re 006834 1138 Bu da pest Ma da rász Vik tor u. 33. V/29.

Sán dor Já nos 005211 1143 Bu da pest Szob ránc u. 5. I/1.

Sán dor Ma ri an na 005351 1147 Bu da pest Öv u. 151/A.III/2.

Sán dor Már ta 003582 1181 Bu da pest Do bo zi u. 52.

Sánt ha And rás né 005469 1038 Bu da pest Do nát u. 36.

Sá ros sy Já nos 005563 1144 Bu da pest Rá kos fal va park 5/B. V. 23.

Sa sics né Mol nár Odet te 006016 2011 Bu da ka lász Fürj u. 5/a.

Sás ka Kál mán né 003588 1204 Bu da pest Ka kas tó u. 36.

Schmidt ká né Har tai An ge la 005005 1191 Bu da pest Kis fa lu dy u. 18/B.

Schöf fer Je nõ 005810 1144 Bu da pest Ond Ve zér út 41. IX/36.

Schön And rás 005609 1016 Bu da pest Szám adó u. 17.
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Schre i ner Er nõ né 003593 1215 Bu da pest Ár pád u. 6/B. VI. em. 49.

Schrõdl And rás 004613 1122 Bu da pest Vá ros ma jor u. 27/B. fszt. l.

Schäf fer Mó ni ka 005476 1222 Bu da pest Tü zér u. 7.

Sel me czi Haj nal ka 003605 1085 Bu da pest Jó zsef krt. 8. I. em. 1.

Sem tei Lász ló 006586 1138 Bu da pest Ré vész u. 6/a. II/5.

dr. Si ka ri Gab ri el la 005761 1025 Bu da pest Szem lõ hegy u. 26/b.

Si mon Ákos né 003614 2011 Bu da ka lász Szé che nyi u. 65.

Si mon Gyu la 005236 1148 Bu da pest Mik száth K. u. 6.

Si mon Már ta 006055 1105 Bu da pest Mon gol u. 40.

Si mon né dr. Dur csán Gyön gyi 000732 1185 Bu da pest Nap u. 21.

Si pos Ta más 001337 1045 Bu da pest Po zso nyi u. 2/B. IV.51.

Sol ti In ge borg 005392 1107 Bu da pest Bi ha ri u. 5/C.

Soly már Ág nes 006626 1038 Bu da pest For rás li get u. 6/C.

So mo gyi Jó zsef né 006775 1141 Bu da pest Bony há di út 27.

So mo gyi né Ka to na Má ria 003630 1044 Bu da pest Vé csey K. u. 16.

So mogy vá ri Sán dor né 005321 1147 Bu da pest Te le pes u. 30. I/3.

dr. Som or jai Zsolt né 003633 1202 Bu da pest Zo bor u. 3.

Só ti Pál né 003642 1111 Bu da pest Ka rint hy Fr. u. 22. I. em. 5.

Sö vé nyi Gé zá né 003643 1119 Bu da pest Al len de park 19. IV. em. 26.

Spe er Wal ter né 006188 1028 Bu da pest Fu vo la u. 11/b.

dr. Spi lák An tal 003644 1035 Bu da pest Ke rék u. 34.

Sta chó né Fe ke te Eri ka 005146 1149 Bu da pest Nagy La jos kir. út ja 191. IV. em. 27.

Stáhly-Zsi deg Iván Ká roly 006767 1139 Bu da pest Te ve u. 1/D. II. lh. 27.

Ste fa nics né Né meth Éva 006544 1118 Bu da pest Frank hegy u. 7. V/19.

Strack né Kel ler Zsu zsan na 006328 2083 Soly már Pill mann bí ró u. 4.

Sü le Lász ló né 003653 1094 Bu da pest Pá va u. 20.

Su lyok Zsu zsan na 003654 1125 Bu da pest Bé la ki rály út 13/b.

Su rá nyi né Tóth Mar git 003656 1224 Bu da pest Gör gey u. 44.

Sü tõ né Oszt rovsz ki Ibo lya 006695 1162 Bu da pest Bu da pes ti út 176.

Sza bó Csa bá né 002388 1157 Bu da pest Nyír pa lo ta út 109. I. em. 4.

Sza bó Csil la 005993 1118 Bu da pest Gom bócz Zol tán u. 7/b.

dr. Sza bó Hed vig Már ta 005663 1131 Bu da pest Re it ter Fe renc u. 137. II/8.

Sza bó Ju dit 006190 2112 Ve res egy ház Pás kom u. 34.

Sza bó Lász ló né 002403 1144 Bu da pest Gva dá nyi u. 95.

Sza bó Mag dol na 006088 1037 Bu da pest Kõ por köz hrsz. 22757/81.

dr. Sza bó Zol tán 002405 1201 Bu da pest Ti nó di u. 50.

Sza bó Zol tán 005167 1154 Bu da pest Tom pa Mi hály u. 121/a.

Sza bó Zol tán né 006421 1203 Bu da pest Vi zis port u. 23. D. II/3.

Sza bó Zsu zsan na 005658 1021 Bu da pest Hû vös völ gyi út 92/B.

Sza bó né Far kas Ka ta lin Má ria 002398 1034 Bu da pest Szo mol nok u. 8.

Sza bó né Hor váth Éva 002408 1221 Bu da pest Sár kány u. 9.

Sza bó né Ju hász Éva 004831 1113 Bu da pest Aga u. 2. fszt. 3.

Sza bó né Ko vács Er zsé bet 002409 1143 Bu da pest Hun gá ria krt. 62/A. I. em. 1.

Sza bó né Lückl Ju dit 005692 1203 Bu da pest Kos suth L. u. 27-29. IV. 37.

Sza kács Már ta 004933 1126 Bu da pest Bö ször mé nyi u. 19/C.

Sza lai Eri ka 005049 1215 Bu da pest Ka to na J. u. 27. IV. em. 18.

Sza lán czi Csil la 002417 1142 Bu da pest Do rozs mai u. 59.

Sza lon tai An na 002420 1031 Bu da pest Lõ por ma lom u. 9. fszt. 3.

Szar ka Ist ván 005265 1119 Bu da pest Bor u. 1.

Szar ka Pé ter Jó zsef né 005754 1212 Bu da pest Ha tár u. 38.

Szar vas Bé la 000097 1055 Bu da pest Stol lár B. u. 12/b. 3/4.

Szar vas Dó ra 006292 1131 Bu da pest Bé ke út 9. 3/303.

Szar vas Ju dit 003602 1033 Bu da pest Hé vi zi u. 20.

Sza tai Já nos né 002428 1118 Bu da pest Sü meg vár u. 5.

Sza ta i né Ko váts Er na 006657 1133 Bu da pest Pan nó nia u. 98. X/49.

Szath má ri Dó ra 005839 1084 Bu da pest Má tyás tér 16.
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Szat má ri De zsõ 002429 1147 Bu da pest Lõ csei u. 14. III/20.

Szat má ri Il di kó 006653 2347 Bu gyi Rá dai u. 74.

dr. Szá vai Ta más 002430 1137 Bu da pest Új pes ti rkp. 8.

Szé csi Má ria 004617 2030 Érd Bo kor u. 30.

Szé kely Jó zsef né 002438 1221 Bu da pest Má ria Te ré zia u. 28-30. VII. em. 40.

Sze ke res Ta más né 005895 1183 Bu da pest Kõ kert u. 3.

Sze ke res Zsolt 006794 1192 Bu da pest Bo tond u. 5.

Szek szár di Er zsé bet 005006 1051 Bu da pest Ná dor u. 17. III/8.

Széll Sán dor 002444 1039 Bu da pest Bog lár u. 2. VI. em. 34.

Sze mes György né 004597 1136 Bu da pest Pan no nia u. 52/b.

Szen di Má ria 005867 1156 Bu da pest Pás kom li get u. 40. 3/12.

Szend rei An na 005906 1112 Bu da pest Rá kó u. 47/a. II/1.

Szend rey La jos 002449 1156 Bu da pest Pás kom li get 56.

Szent györgy völ gyi Lász ló 004951 1131 Bu da pest Ör dög ma lom u. 5. II. em. 6.

Szép Edit 002091 1144 Bu da pest Kõ szeg u. 8. fszt. 1.

Szep csik Mi hály 006731 1145 Bu da pest Thö köly út 176. I/4.

Sze ren csés Má ria 005388 1022 Bu da pest Fel vin ci u. 25.

Szi ge ti Bé la 004757 1149 Bu da pest Mo gyo ró di út 50. I. em. 1.

dr. Szi ge ti Ist ván 002459 1121 Bu da pest Re me te u. 12. fszt. 4.

Szig li ge ti Éva 005757 1225 Bu da pest Csút u. 4/b.

Szi rá ki-Nagy No é mi 005340 1032 Bu da pest Szõ lõ köz 9.

Szo kol Be á ta 006078 2462 Mar ton vá sár Arany Já nos u. 14.

Szöl lõ si né Ham za Eni kõ 006189 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 76/a.

Sztan kó Ju li an na 002480 1116 Bu da pest Sáf rány u. 50.

Szûcs Ma ri an na 002485 1191 Bu da pest Hu nya di J. u. 6. 3/17.

Szu ha i né Ko vács Bor bá la 001887 1114 Bu da pest Bar tók Bé la út 19. fszt. 2.

Szu lovsz ky Zol tán né 002488 1046 Bu da pest Kné zich u. 10.

Szve ti na Szon ja 006685 1117 Bu da pest Ber csé nyi u. 19/c.

Ta kács And rás 005628 8500 Pá pa Nap ra for dó u. 2/1.

Ta kács Dá ni el 005851 1148 Bu da pest Nagy La jos ki rály útja 85. I/4.

Ta kács Já nos 002498 1073 Bu da pest Os vát u. 7.

Ta kács Ka ta lin 003402 1164 Bu da pest Víz esés u. 4.

Ta kács Lász ló 005449 1112 Bu da pest Bras só u. 64.

Ta kács Lász ló 005696 1055 Bu da pest Stol lár B. u. 22. II. 29.

Ta kács Re ná ta 005209 1144 Bu da pest Ond ve zér út ja 36/A.VI. 25.

Ta kács né Len gyel And rea Hen ri ett 005306 1142 Bu da pest Rá kos pa tak u. 50-52. II/16.

Tal ló Ani ta 005940 2840 Orosz lány Rad nó ti Mik lós út 28.

Ta más Lász ló né 002501 1173 Bu da pest Ka szá ló út 97. IV. em. 5.

Ta pasz tó La jos né 002504 1158 Bu da pest Mol nár V. u. 49/a.

Tas ner Má ria Ve ro ni ka 003708 1116 Bu da pest Ezüst fe nyõ tér 2.

Ta tai Or so lya 005629 1138 Bu da pest Tur bi na u. 6. II/6.

Ta tár Im re 002513 1025 Bu da pest Nagy bá nyai út 76/b.

Ta tár Zsu zsan na 006093 1181 Bu da pest Vö rös marty u. 26.

Te lek Szil via 005393 1135 Bu da pest Pet ne há zy u. 57. III/306.

Te mes vá ri Ist ván 002516 1145 Bu da pest Co lum bus u. 59-61/b. „A” lh. III/4.

Ter ták Ádám 005669 1025 Bu da pest Tö mör kény u. 14/a.

To kaj Éva 002530 1138 Bu da pest To mo ri u. 19. VI. 37.

Tol nai Lász ló né 004824 1112 Bu da pest Be reg szász u. 42/B. II. em. 2.

To ma An na 005206 1205 Bu da pest Tu ba u. 5.

Tom csá nyi Lász ló 006153 1172 Bu da pest Nap lás út 122.

To mo gá né Gál Me lin da 005346 2360 Gyál Cson tos J. u. 38.

Top lak Emil né 002539 1037 Bu da pest Er dõ al ja út 125/b.

Töp ler Ma ri an na 006213 1106 Bu da pest Ka bai u. 10.

Tóth Bé lá né 002547 1192 Bu da pest Esze T. u. 26.

Tóth Edit 006350 1037 Bu da pest Test vér he gyi köz 6.

dr. Tóth Fe renc Bé lá né 006043 1015 Bu da pest Csa lo gány u. 22-24. II/9.
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Tóth Kál mán né 000438 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai út 78.

Tóth Lász ló 002560 1205 Bu da pest Mar ti no vics u. 15.

Tóth Sán dor né 005322 2141 Csö mör Ár pád föl di út 0207/45.

Tóth né Ti ha nyi Esz ter 002571 1181 Bu da pest Batty hány L u. 63.

Tra ut mann And rás 005813 1031 Bu da pest Csó nak ház u. 8. II. 5.

Tren ka Gyu la 002576 2045 Tö rök bál int Hegy al ja út 46.

Tresz ka i né Kosz ka Szil via 006270 1074 Bu da pest Rot ten bil ler u. 4/a. II/20.

Tu ra i né Var ga Zsu zsan na 006765 1028 Bu da pest Achim A. u. 14.

Tur csá nyi And rea 005219 1118 Bu da pest Má nyo ki u. 6/b.

Tur ján Sán dor 002582 1028 Bu da pest Pin ce szer u. 1.

Turn he im né La kos Zsu zsa 002583 1039 Bu da pest Hat vany La jos u. 8. I. em. 5.

dr. Tú ry Ist ván né 002584 1027 Bu da pest Mar git krt. 20.

dr. Uj fa lus sy Lász ló 004172 1035 Bu da pest Vö rös vá ri út 9. V. em. 25.

Ung vá ri Má ria 005264 1028 Bu da pest Kis gaz da u. 10.

Utas sy Zsu zsan na 004730 1138 Bu da pest Pár kány u. 36. IX. em. 53.

Üve ges Já nos 005470 1211 Bu da pest Kos suth u. 79/a. V/16.

dr. Üve ges Lász ló 004181 1125 Bu da pest Jó zsa Bé la u. 32/a.

Va dász Gusz táv 004184 1089 Bu da pest Sár kány u. 13.

Vaj nai And rás né 006474 1046 Bu da pest Er dõ sor u. 14.  fszt. 7.

Van kó Ju dit 005164 1098 Bu da pest Ko sár ka sé tány 1. fszt. 1.

Var ga Éva 005303 1024 Bu da pest Káp lár út 2/B. I/5.

Var ga Pál 004213 1131 Bu da pest Gyön gyö si u. 22. 3/22.

Var ga Sán dor 005471 1106 Bu da pest Vál tó u. 10/E.

Var gá né Lam pert Má ria 006735 1054 Bu da pest Bank u. 5.

Vár he lyi né Orosz Éva 004217 1121 Bu da pest Már ton fa u. 15.

Var jú Ta más 002239 2100 Gö döl lõ Rét u. 38.

Vár nai Éva 004219 1112 Bu da pest Na pó ra u. 4.

Vár sze gi Pé ter 004521 1118 Bu da pest Rat kóc köz 3.

Vas Fe renc né 004221 1046 Bu da pest Vér tes Mar cell u. 2.

Va sas Sán dor né dr. Kecs ke mé ti Zsu zsa 004223 1118 Bu da pest Ig lói u. 14.

dr. Vass Gá bor 005007 1142 Bu da pest Ka csóh Pong rác út 119. III. em. 13.

dr. Vass Lász ló 004224 1027 Bu da pest Bem Jó zsef u. 2.

Va ta li né Se bes tyén Klára 006733 1183 Bu da pest Há mán Ka ta lin u. 4.

Végh Er zsé bet 006638 2120 Du na ke szi Dá lia u. 19.

dr. Ve it Jó zsef 001399 1221 Bu da pest Pa no rá ma 6-8/13.

dr. Ve ress Jó zsef 005426 1031 Bu da pest Ányos u. 8. II/5.

Ver mes Má ria 005504 1139 Bu da pest Ta hi u. 28. IV/1.

Vi da Mik lós 004236 1025 Bu da pest Pa lán ta u. 5/a.

Vi dák And rea 006293 2400 Du na új vá ros Eper köz 2.

Vil lá nyi An tal 005307 1039 Bu da pest Ju hász Gyu la u. 2. II/18.

Vin cze Lász ló 005814 5091 Tó szeg Fürst Sán dor 2/d.

Vin kó Csa ba 005438 2000 Szent end re Szé che nyi I. tér 13.

Vi zi Ju li an na 000953 1136 Bu da pest He ge dûs Gy. u. 45-47.

Völgy esi Eri ka 006820 6726 Sze ged Li ga u. 5.

Vö rös Sán dor né 004255 1082 Bu da pest Har minc ket te sek te re 2. III. em. 23/a.

Wes sely Vil mos né 005213 1028 Bu da pest Hu nya di J. u. 44.

We sze lovsz ky né Ra do cza And rea 004260 1113 Bu da pest Bar tók B. út 79.

Witt mann Ka ta lin 004261 1195 Bu da pest Pe tõ fi u. 6. II. em. 6.

Za gyi Ju dit 005391 1139 Bu da pest Pet ne há zy út 56/II/46.

Zám bó né Õszi Már ta 006727 1045 Bu da pest Po zso nyi u. 4/a. X/40.

Zel lei Lász ló 004634 1108 Bu da pest Zom bék u. 42. IV/24.

Ze mán Ani kó 004938 1183 Bu da pest Jó kai M. u. 6.

Zif fer Gé zá né 004275 1022 Bu da pest Al vin ci u. 32/a.

Zol ler Vik tó ria 005520 1165 Bu da pest Far kas fog u. 4.

Zom bo ri né Föl des Ibo lya 006745 1147 Bu da pest Fû rész u. 71.

Zu bo ra Ág nes 006766 1038 Bu da pest Ó bor köz 1.
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Zsám bo ki Já nos né 004284 1061 Bu da pest And rás sy út 23. III. em. 8.

Zsan kó Pé ter 005666 1138 Bu da pest To mo ri-köz 18. III/3.

Zse ni Be nõ 005549 1031 Bu da pest Ro zá lia u. 17.

dr. Zsig mond Li li an 006358 1025 Bu da pest Bo ró ka u. 6. fszt. 3.

Zsik lá né Szûcs Zsu zsan na 004287 1141 Bu da pest Szo mo lány u. 44/b.

Zsöm böly né Ré vai Csil la 005816 1149 Bu da pest Frá ter György köz 2. I/4.

AKTÍV TAGOK - BARANYA

Név Tag szám Cím

Al só völ gyi Ist ván né 006701 7700 Mo hács Vi rág u. 65.

A uth Sza bolcs 006158 7631 Pécs Ha rang szó u. 11.

Ba án Bé la 001521 7625 Pécs An tal u. 13.

Ba án né Ba logh Éva 001522 7625 Pécs An tal u. 13.

Ba li Dá ni el 006123 7668 Ke szü Szent Ist ván krt. 25.

Ba y er Éva 001525 7621 Pécs Já nos u. 7.

Bek ken Pál 001527 7800 Sik lós Bé ke u. 11.

Bor já ti Be á ta 006505 7900 Szi get vár Sánc u. 29.

Bõhm né Sár kány Irén 001532 7627 Pécs Kis pi ri csiz ma dû lõ 52.

Bö röcz Ani kó 001533 7625 Pécs Ara di vér ta núk út ja 16.

Brun ner né Bla zse ko vics Il di kó 001535 7630 Pécs Pa la hegy u. 48./1.

Bu dzsák lia Ist ván né 005082 7751 Sze der kény Ság vá ri u. 6.

Bu tu rácz An tal 001537 7700 Mo hács II. La jos u. 11/b.

Bu tu rácz né Kresz Már ta 001538 7700 Mo hács II. La jos u. 11/b.

Bu zás And rás 001539 7624 Pécs Szeg fû u. 7.

Bu zás Gá bor 001540 7624 Pécs Bar tók B. u. 29.

Bu zás Gá bor né 001541 7624 Pécs Bar tók B. u. 29.

Czu kor An tal né 001543 7625 Pécs Böckh Já nos u. 24.

Csur ka Sza bolcs 001545 7632 Pécs Krisz ti na tér 11. 3/9.

Dá vid né Mol nár Györ gyi 001546 7626 Pécs Du go nics u. 4.

dr. Be ke Je nõ 001526 7625 Pécs Ma gas la ti út 58.

dr. Bencs Lász ló 001529 7635 Pécs Fel sõ ma kár dû lõ 21/1.

dr. Bi ró Zol tán 005543 7623 Pécs Tom pa M. u. 38.

dr. Bu zás Jó zsef 001542 7622 Pécs Jo gász u. 2.

dr. Fa lu si Mi hály né 004518 7754 Bóly Al kot mány u. 55.

dr. Fe hér Mi hály 001556 7624 Pécs Ko dály Z. u. 21/b.

dr. Fe nyõ há zi Er nõ 001558 7624 Pécs Ko dály u. 24.

dr. Gár ván Já nos 001564 7628 Pécs György-ak na 16.

dr. Har mat ha Ivet ta 005222 7625 Pécs Kissz kó kó dû lõ 15/4.

dr. Lász ló An tal 001595 7632 Pécs Mó ra F. u. 6.

dr. Má mel Edé né 001602 7623 Pécs Pe tõ fi u. 29/1.

dr. Már kus Jó zsef 004922 7624 Pécs Kli mó Gy. 17.

dr. Mo izs Re zsõ 001609 7636 Pécs Til dy Z. u. 21.

dr. Nagy La jos 001611 7632 Pécs Sik ló si út 36.

dr. Sas vá ri Lász ló 001630 7627 Pécs Kis pi ri csiz ma dü lõ 44.

dr. Sas vá ri né dr. Hoff man An na 001631 7627 Pécs Kis pi ri csiz ma dü lõ 15.

dr. Sza bó Sán dor 001642 7632 Pécs Sik ló si u. 98. I/4.

dr. Tóth Má ria 001600 7625 Pécs Tettye u. 47.

dr. Tót si mon né Dre nyovsz ki Már ta 006348 7634 Pécs Páz mány u. 11.

dr. Var ga Lász ló né 001661 7625 Pécs Ma jo ros sy u. 47.

Dré gely Ta más né 001548 7632 Pécs Bé ke u. 7.

Du csai Pi ros ka 001633 7761 Ko zár mis leny Mun ká csy M. u. 63.

Fad di Lász ló 001550 7621 Pécs Má ria u. 20/2.
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Far kas Ist ván 001552 7629 Pécs Apa fi u. 1.

Far kas Lász ló 001553 7632 Pécs Litt ke u. 6. IV. em. 12.

Fe hér né Kiss Ka ta lin 001557 7624 Pécs Bát ho ry u. 20.

Fe ren czy né dr. Vi e to risz La u ra 001559 7300 Kom ló Kos suth L. u. 73.

Fo dor Já nos 001560 7621 Pécs Tol di M. u. 1.

Fü löp Már ta 005855 7300 Kom ló Kos suth ak na 5.

Fü ze si né Má zsa Pi ros ka 001561 7622 Pécs Jó kai u. 39. II/10.

Ga dó né Szõ ke Tün de 005039 7633 Pécs Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 2/a.

Ga má si Gá bor 001563 7621 Pécs Má ria u. 45.

Gyu lai Sán dor né 001568 7633 Pécs Haj nó czy u. 1.

Gyur ka Lász ló Jó zsef 001569 7635 Pécs Cso ro ni ka dû lõ 16.

Har mat Já nos 001570 7624 Pécs Nagy Je nõ u. 26.

He gyi Jó zsef né 001571 7621 Pécs Má ria u. 28.

Hen din ger Il di kó 005873 7627 Pécs Me szes dû lõ 19.

Hor váth Eri ka 004636 7621 Pécs Má tyás ki rály u. 8/c.

Hor váth Já nos né 001575 7300 Kom ló Ság vá ri E. u. 12.

Jer ger Má ria Va lé ria 001577 7633 Pécs Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 2/b.

Kaj ti Gá bor 001580 7634 Pécs Fü le mü le u. 43.

Ka po si Ist ván 001581 7635 Pécs Fa ko pács köz 1.

Ka to na Mar git 001582 7951 Sza bad szent ki rály Pe tõ fi u. 8.

Kecs kés né Kor sós Már ta 005094 7773 Vil lány Pe tõ fi u. 56.

Kel lé nyi né Nagy Ilo na 001583 7632 Pécs Etel ka u. 12.

Ker tai Má ria 005922 7623 Pécs Ma dách I. u. 5/C. I/5.

Ki rály né Dem csák Ág nes 005147 7631 Pécs Kis u. 1/A.

Kiss Pé ter né 001584 7632 Pécs Bó kay J. u. 24.

Kiss Ro zá lia 005041 7624 Pécs Bar ba kán tér 1.

Kle in Ta más né 001585 7625 Pécs Kis bol dog asszony u. 36.

Kol bert Im re 001587 7634 Pécs Pel lér di u. 50.

Kor dé Je nõ 001589 7633 Pécs Épí tõk u. 18/a. fszt. 1.

Kó sa Lász ló né 001590 7900 Szi get vár Dam ja nich u. 29.

Kó szó né Var ga Már ta 001591 7673 Kõ vá gó szõ lõs Ady E. u. 8/1.

Ko vács Ist ván 001593 7625 Pécs Hu nya di J. út 21. fszt. 2.

Lu kács Já nos né 001598 7753 Szajk Petõ fi S. u. 3.

Ma cze kó Ká roly 001599 7621 Pécs Má ria u. 16.

Maj lá ti Mag dol na 004924 7630 Pécs Ba sa ma lom u. 4.

Mán fai Vil mos 001603 7623 Pécs Szend rey Jú lia u. 28.

Merck lé né Pó sa Ju dit 001606 7625 Pécs Nyíl köz 4.

Mi se ta La jos né 001608 7632 Pécs Er dély u. 35.

Mol nár Gyön gyi 001610 7623 Pécs Sza bad ság u. 42.

Mu sitz Lász ló 006285 7635 Pécs Kissz kó kó dû lõ 24.

Ne mes At ti la 001613 7623 Pécs Nagy sze ben u. 6.

Or bán Il di kó 001614 7912 Nagy pe terd Kos suth u. 46.

Or bán Irén 001615 2481 Ve len ce Tu li pán u. 35/b.

Orosz Ber ta lan 001616 7632 Pécs Ma lé ter P. u. 122.

Pan dur né Kiss Éva Ok tá via 001618 7634 Pécs Fü le mü le u. 35.

Per la i né dr. Ko vács Ág nes 001619 7636 Pécs Illyés Gyu la u. 19.

Pin tér Ist ván né 001621 7634 Pécs Ma gya rü rö gi út 112/a.

Pin tér né Kön czöl Ág nes 005057 7634 Pécs Ko vács Bé la u. 6.

Pocs ka i né dr. Wág ner Má ria 001623 7634 Pécs Szõ lész dû lõ 45.

Pretzl Gá bor 004771 7624 Pécs Kli mó Gy. u. 17.

Rácz Já nos 001626 7627 Pécs Ka nyar u. 24.

Ra dos nai Ibo lya 001574 7627 Pécs Di ós dü lõ 5/1. B/II/6.

Ri esz né Sze gö Éva 001627 7636 Pécs Illyés Gy. út 27.

Ru dolf Zsolt 001628 7800 Sik lós Fel sza ba du lás u. 44.

Sin ka Pé ter 001634 7627 Pécs Pus kin tér 7.
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Som lyai Ist ván 001636 7900 Szi get vár Szu li mán u. 4.

Sö rös né Pa vi sa Eri ka 001637 7630 Pécs Ba ráz da u. 50/2.

Su dár Im re 001639 7624 Pécs Al kot mány u. 44. II. em. 42.

Su gár György né 001640 7624 Pécs Al kot mány u. 14.

Sza bó né Fü löp Dó ra 001643 7342 Má gocs De ák u. 27.

Sza bó né Ho mo lai And rea 005553 7635 Pécs Do ná tu si u. 118.

Sza lai Jó zsef 001644 7634 Pécs Ma gya rü rö gi u. 46.

Szed la csek né dr. Pé ter Éva 001647 7951 Sza bad szent ki rály If jú ság u. 26.

Sze ke res Zsu zsan na 006756 7621 Pécs Jó kai u. 1.

Sze me ré di Ist ván né 001648 7632 Pécs Eg res sy Gá bor u. 47.

Szûcs né Ko vács Mag dol na 001652 7300 Kom ló Ság vá ri u. 3.

Szûcs né Var ga Ko vács Mar git 001653 7635 Pécs Nagysz kó kó u. 11.

Vá ra dy Zol tán 001658 7636 Pécs Sza tur nusz u. 11.

Var ga György 001659 7624 Pécs Nap vi rág u. 4.

Vé kony Gyu la 001666 7623 Pécs Ung vár u. 41.

Ve res Lász ló né 001667 7634 Pécs Bras só u. 12.

Vu ics Ág nes 001635 7624 Pécs Bar tók Bé la u. 2.

Za la i né dr. Kõ rö si Er zsé bet 001671 7635 Pécs Kissz kó kó dü lõ 4/a.

Zi mo nyi Jó zsef 001673 7624 Pécs Nagy Je nõ u. 26.

Zo lot no ky Fe renc 005529 7632 Pécs Til dy Zol tán u. 43. X. 31.

Zsi da Lász ló 001674 7632 Pécs Enyezd u. 6. I/6.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - BARANYA

Név Tag szám Cím

Ad ler Ka ta lin 006194 7626 Pécs Ma jor u. 17.

Ale xo vics Ágo ta 006010 7626 Pécs Kö nyök u. 5.

And rá si Im re Zsolt 001517 7634 Pécs Temp lom köz 8.

And rá si Im ré né 001518 7634 Pécs Temp lom köz 8.

Ár vay Ilo na 005329 7624 Pécs Ti borc u. 30/A.

Asz mann Jó zsef 001519 7632 Pécs Gyu lai P. u. 30.

Atár dics né dr. Kon rád Va lé ria 001520 7634 Pécs Vö rös kõ u. 23.

Auth né Nagy Csil la 006499 7631 Pécs Ha rang szó u. 11.

Ba u er Ist ván 001524 7630 Pécs Ván dor u. 44.

dr. Bí ró Zol tán 001530 7636 Pécs Illyés Gy. u. 14.

Bo ros né Visz meg Éva 005455 7636 Pécs Sza tur nusz u. 99.

Brá nyi End re 001534 7629 Pécs Fe hér he gyi út 26.

Burg mann György 005415 7621 Pécs Fel sõ ma lom u. 2.

Bu zá si Zol tán 004918 7700 Mo hács Pe ré nyi u. 13.

Cser Ist ván né 001544 7626 Pécs Ka ta lin u. 1/1.

Dan ká né Hof fer Me dea 005325 7624 Pécs Al kot mány u. 65.

Do ho vics And rea 001547 7751 Mo nyo ród Pin ce sor 1.

Dö mös Kál mán né 005823 7626 Pécs Ka ta lin u.  11.

Egyed Csa ba Ist ván 005756 7624 Pécs If jú ság út ja 9/B. X. 30.

Emõ di né Dö mö tör Zsu zsan na 001549 7634 Pécs Má ria dû lõ 9.

Eör dögh Ist ván 005362 7634 Pécs Új fa sor 4.

Éva Gel lért 006347 7700 Mo hács Gõz ha jó u. 21.

Far kas Lász ló né 001554 7632 Pécs Litt ke u. 6.

Gaj don Zsu zsan na 001562 7621 Pécs Pap nö vel de u. 14.

Gás pár Gyu la 001565 7761 Ko zár mis leny Jó zsef A. u. 8.

Gru ber Fe renc 001566 7627 Pécs Hárs fa u. 77/A.

Gur zó Já nos né 001567 7624 Pécs Bá li csi út 23/3.
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Ha ran go zó Fe renc 004923 7761 Ko zár mis leny Szé che nyi u. 21.

Hor váth An na Mag dol na 001573 7632 Pécs Litt ke J. u. 1.

dr. Hor váth Klá ra 005040 7742 Bo gád Ká pol nás domb 3.

Hu ber Éva 005414 7625 Pécs Hu nya di J. út 86.

Hu szár né Im re Má ria 001576 7632 Pécs Esz ter gá lyos J. u. 13. II. em. 9.

Il lé nyi né Sze ke res Ju dit 006690 7621 Pécs Jó kai u. 1.

Jörg Ot tó 005297 7700 Mo hács Gõz ha jó u. 31.

Kaj dy Já nos 001579 7632 Pécs Re gi na u. 1. IV. em. 15.

Kes jár Já nos 005416 7815 Har kány Köl csey tér 5/a.

Kesz ler An na 004921 7624 Pécs Ka csóh P. u. 6.

dr. Klu csik Ág nes 001586 7627 Pécs Da gály u. 22.

Ko czor Lász ló 006066 7632 Pécs Ai din ger J. u. 42.

Kom ló né Il lés Eri ka 001588 7694 Hosszú he tény Fõ u. 125.

dr. Kó sá né He te si Il di kó 005913 7300 Kom ló Kos suth L. u. 83.

Krisz ti án né Nagy Gab ri el la 001594 7632 Pécs Me lin da u. 45.

dr. Le hocz ky Ju dit 005447 7621 Pécs Rá kó czi u. 35-37.

Lo vász Fe renc 001597 7625 Pécs Maj té nyi F. u. 29.

Ma jo ros Csa ba 001601 7627 Pécs Szán tó u. 5.

Mar ton Má ria 005501 7632 Pécs Nagy Im re u. 56. IV/10.

Nagy pál Im re 001612 7815 Har kány Jó zsef A. u. 9.

No ta isz Já nos né 004925 7634 Pécs Gyöngy vi rág u. 14.

Ola jos né Kimpf Ti ta nil la 006149 7625 Pécs Ha as Mi hály tér 1. I/4.

Pap Im re 006422 7635 Pécs Do ná tu si u. 34/A.

Pe ti Eri ka 001620 7629 Pécs Bocs kai u. 3. VIII. em. 24.

Ra us chen ber ger Eri ka 005334 7628 Pécs Krú dy Gyu la u. 11.

Ra us chen ber ger Vil mos 005383 7635 Pécs Pá va dü lõ 7.

Sán dor Ju dit 005408 7754 Bóly Szé che nyi tér 1.

Sá ro si Mar git 006151 7900 Szi get vár Szív u. 10.

Sche in Mag dol na 006726 7633 Pécs Épí tõk u. 8/b.

Se res Gyön gyi 006543 7300 Kom ló Kos suth L. u. 8.

Sesz ták Mik lós 006798 7754 Bóly Jó zsef At ti la u. 16.

Sik ló di né Al bert Tün de 006819 7342 Má gocs Jó zsef At ti la u. 29.

Sol tész né Il lés Ág nes 006714 7762 Pé csud vard Fel sza ba du lás út ja 79.

Sta ub Gab ri el la 006559 7625 Pécs An tó nia u. 20.

Stercz Je nõ né dr. 001638 7624 Pécs Sáf rány u. 10.

Sza bó Mik lós né 001641 7634 Pécs Kes keny dû lõ 5.

Sza bó né Flan der Ju li an na 005893 7370 Sásd De ák tér 3.

Szar ka Ti bor György 006628 7800 Sik lós Bé ke u. 15.

Sze ré my Pé ter 001649 7630 Pécs Koksz u. 33.

Szi ge ti Má ria 001650 7754 Bóly Al kot mány u. 32.

dr. Szûcs Jó zsef 005627 7624 Pécs Angs ter J. u. 35.

Ta kács né dr. Wun der lich Mag dol na 001654 7627 Pécs Bo kor u. 107.

dr. Tol nai Már ta 001655 7630 Pécs Zsol nay u. 47/e.

Tor nyos né Ko vács Ber na dett 005742 7632 Pécs Esz ter gá lyos Já nos u. 5. I/6.

Tóth La jos 001656 7761 Ko zár mis leny Mun ká csy M. u. 76.

dr. Tur za Ist ván né 001657 7694 Hosszú he tény Or mán di u. 13/a.

Un di Krisz ti na 005644 7632 Pécs Ai din ger J. u. 15.

Uti György 004919 7300 Kom ló Szi nyei-Mer se Pál u. 26.

dr. Var ga Jó zsef né 001660 7627 Pécs Dó zsa György u. 38.

Var ga Pé ter 001662 7700 Mo hács Du na u. 3.

Var ga Pé ter né 001663 7700 Mo hács Du na u. 3.

dr. Vass Má ria 001665 7629 Pécs Pap kert u. 7.

dr. Vesz Im re 001668 7634 Pécs Ma gya rü rö gi út 89/c.

Vil lai Ele mér 001670 7633 Pécs End resz György u. 3/a.
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Agócs né Ku bics Ju dit 002096 6000 Kecs ke mét Már ton Á. u. 1.

Amb rus At ti la 002097 6000 Kecs ke mét Li li om u. 6.

And rás né Po lyák Már ta 006504 6000 Kecs ke mét Ta vi ró zsa u. 38.

Asz ta los né Szom ba ti Mag dol na 006108 6090 Kun szent mik lós Kis  u. 5.

At ká ri Ár pád né 004817 6200 Kis kõ rös Jó kai M. u. 44.

Ba lázs Mi hály 004851 6200 Kis kõ rös Tüs kös u. 24.

Ba lázs né Sza bó Zsu zsan na 002102 6000 Kecs ke mét Áfo nya u. 27.

Ba logh Jó zsef 002103 6237 Ke cel Jó zsef A. u. 19.

Ba nó Sán dor 002104 6000 Kecs ke mét Stá di um u. 12. II. em. 6.

Bár di Sán dor né 002105 6000 Kecs ke mét Tö vis u. 23.

Bar ná né Vö rös Irén 002106 6000 Kecs ke mét Ung vá ri u. 34.

Bart há né Kor mos Gi zel la 002107 6345 Ne mes nád ud var Rá kó czi u. 29.

Bárth né Ba logh Ma ri an na 005943 6239 Csá szár töl tés Pe tõ fi Sán dor u. 22/a.

Ba ta Zsu zsan na 002108 6000 Kecs ke mét Mun ká csy u. 22/b.

Bá tor Fe renc né 002110 6527 Nagy ba racs ka Vas út u. 14/A.

Bé ké si né Ko vács Éva 002112 6000 Kecs ke mét Batt hy ány u. 20. VI. em. 27.

Be recz né Sza u ter Ju li an na 002113 6344 Ha jós Dó zsa György u. 9/b.

Bó di Fe renc né 002115 6120 Kis kun maj sa Bé ke tér 9.

Bor bély né Wol fárt Er zsé bet 002116 6500 Ba ja Tö rök u. 22.

Bö röcz ky né Ve re bé lyi Zsu zsan na 005998 6000 Kecs ke mét Bal ló szög 246/a.

Csá nyi Bé lá né 002119 2400 Du na új vá ros Út tö rõ u. 5. II. 3.

Dal ma di Im re 001143 2750 Nagy kõ rös Fo ga ra si út 46.

De ák Ró kus 002120 6000 Kecs ke mét Mun ká csy u. 35.

De á ki né Dom bos Er zsé bet 002121 6300 Ka lo csa Bán ki Do nát u. 15.

Dé tár Ma ri an na 002122 6000 Kecs ke mét Fel sõ szék tó 27.

De zsé nyi Lász ló né 005945 6000 Kecs ke mét Szü ret u. 20.

Dó ka Sán dor 002124 6000 Kecs ke mét Mik száth K. krt. 74.

Dom ján Je nõ 002125 6000 Kecs ke mét Do bó krt. 3. IV. em. 10.

Do mo kos Bé la 002126 6000 Kecs ke mét Szent Mik lós u. 32. I. em. 1.

Dö mö tör Sá ra 002127 6000 Kecs ke mét Be ne dek Elek u. 18/d.

dr. Be ré nyi Fe renc né 005881 6066 Ti sza al pár (Al pár) Al kot mány u. 11.

dr. Bö röcz Sán dor 002117 6200 Kis kõ rös Vat tay u. 26.

dr. Fran cso vics Ist ván 002144 6447 Fel sõ szen ti ván Jó kai u. 25.

dr. Gaz só Ka ta lin 002218 6000 Kecs ke mét Vá gó u. 4. I. 2.

Dr. Kiss Ilo na 005286 6000 Kecs ke mét Ju har u. 4/b.

dr. Ko pá csy Er zsé bet 002198 6000 Kecs ke mét Jég vi rág u. 20/a.

dr. Mag ló di Lász ló 002192 6400 Kis kun ha las Kif fer u. 7.

dr. Mol nár Ist ván né 002197 6000 Kecs ke mét Mat hi ás Já nos u. 10.

dr. Né meth Fe renc né 002202 6500 Ba ja Sze ge di út 89.

dr. Pin tér And rás né 002208 6100 Kis kun fél egy há za Ibo lya u. 15.

dr. Sza bó Jó zsef 002221 6000 Kecs ke mét Só lyom u. 1.

dr. Szöl lõ si At ti la 002230 6500 Ba ja Me zõ u. 7.

dr. Tú ri Jó zsef 004540 6000 Kecs ke mét Ber csé nyi u. 17.

dr. Ván La jos 002236 6400 Kis kun ha las Új u. 10.

dr. Vid mann Mi hály né 002243 6000 Kecs ke mét Jó zsef A. u. 17/A.

dr. Zöl di Ko vács Zol tán né 002257 6000 Kecs ke mét Vá gó u. 27. I/1.

Dud lá né Szó rád Er zsé bet 002231 6000 Kecs ke mét Ka csóh Pong rác u. 9.

Ei chardt Eri ka 002130 6000 Kecs ke mét He ge dûs köz 2.

Élõ And rás né 002131 6000 Kecs ke mét Cso kor u. 25. I. em. 3.

Er dé lyi Jó zsef 002132 6000 Kecs ke mét Ádám J. u. 1.
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Er dõs né Fis cher Gi zel la 006113 6230 Solt vad kert Baj csy-Zs. u. 4.

Es sö sy Bé lá né 002133 6087 Du na ve cse Fürst S. u. 23.

Fá bi án Mi hály 002134 6500 Ba ja Ady E. u. 11.

Far kas Irén 002136 6000 Kecs ke mét Nyí ri út 71.

Fe hér Sán dor né 002138 6065 La ki te lek Kos suth u. 23/F.

Fe igl Jó zsef 002139 6525 Her ceg szán tó Vö rös marty M. u. 23.

Fe ke té né Hor váth Már ta 002141 6500 Ba ja Szent An tal u. 30.

Feny ve si Gá bor né 002142 6000 Kecs ke mét Ker ká poly u. 9.

Fe ren czi Pé ter né 002143 6100 Kis kun fél egy há za Justh Gyu la u. 1.

Fok ti Sán dor né 002249 6000 Kecs ke mét Fák lya u. 6.

Fuchs Lí via 002250 6000 Kecs ke mét Lom bos u. 22.

Fü lei La jos 002145 6000 Kecs ke mét Gye nes M. tér 13.

Fü löp Jó zsef 002146 6400 Kis kun ha las Zsig ray Jú li an na u. 15.

Ga lam bos Meny hért 002149 6300 Ka lo csa Mik száth u. 34.

Gye nei Fe renc 002154 6000 Kecs ke mét Li li om u. 8.

Gyön gyö si Im re 002155 6300 Ka lo csa Áren dás u. 50.

Ha la si Györ gyi 002158 6000 Kecs ke mét Ko do lá nyi J. u. 11. II. em. 4.

Ha nák Pi ros ka 002159 6347 Ér sek csa nád Kos suth L. u. 23/a.

Ha ta lá né Csá ki Ka ta lin 006260 6500 Ba ja Tö rök u. 54.

He ge dûs Mi hály 006219 6050 La jos mi zse Batt hy ány út 9.

He vér né Frics ka Il di kó 006063 6100 Kis kun fél egy há za Arad u. 34.

Hin kel Ka ta lin 006025 6000 Kecs ke mét Fe ren csik J. u. 6.

Hol mi né Se bõk Má ria Már ta 002161 6050 La jos mi zse Rá kó czi u. 19/a.

Hor váth Ti bor 002162 6500 Ba ja Köl csey u. 44/a.

Hor váth Zol tán 002252 6100 Kis kun fél egy há za Bé la ki rály u. 51.

Ivó Má ria 002253 6300 Ka lo csa Sö rös I. u. 30.

Já no si Má ria 005404 6352 Fajsz Ár jas u. 9.

Jer ko vits Já nos 002166 6500 Ba ja Pe tõ fi u. 11.

Ju hász Im ré né 002168 6100 Kis kun fél egy há za Kos suth u. 21-23.

Ju hász né La dá nyi Ilo na 002169 6100 Kis kun fél egy há za Lu gas u. 11.

Ka lán Te ré zia 006098 6000 Kecs ke mét Kagy ló u. 1.

Kal már Pál 002170 6000 Kecs ke mét Sztra vinsz kij u. 24.

Kancz ler né dr. Szö gi Ilo na 002171 6331 Fok tõ Fõ út 12.

Ka to ná né Szat má ri Gab ri el la 005212 6100 Kis kun fél egy há za Hárs fa u. 3/e.

Ke le men né Ba i er Aran ka 002172 6500 Ba ja Szar vas G. u. 10.

Ke mény An na 002173 6200 Kis kõ rös Bu dai Nagy An tal u. 17.

Ke reszt esi Kál mán 002255 6100 Kis kun fél egy há za Pe tõ fi tér 5.

Ké ri Jó zsef 002174 6000 Kecs ke mét Aka dé mia krt. 42. fszt. 55.

Ki rály Lász ló né 002175 6065 La ki te lek Fá cán u. 23.

Kis Pál né 002176 6044 Kecs ke mét Ka vics u. 9.

Kiss Je nõ né 004628 6000 Kecs ke mét Gye nes M. tér 6. II/3.

Kiss Pál 006118 6000 Kecs ke mét Fa gyöngy u. 26.

Kiss Zol tán 005065 6114 Bu gac Or go vá nyi u. 3.

Kiss né Ko vács Ilo na 002178 6100 Kis kun fél egy há za Tom pa u. 2.

Klaj kó Jó zsef né 002179 6200 Kis kõ rös Batt hy ány L. u. 23.

Kóc só Már ta 002163 6000 Kecs ke mét Fa gyöngy u. 1.

Ko csó né Kür ti Má ria 002181 6100 Kis kun fél egy há za Batt hy ány u. 1.

Ko vács Im ré né 002184 6400 Kis kun ha las Ju har u. 11.

Ko vács né Bor dás Gab ri el la 002185 6044 Kecs ke mét 
(He té nyegy há za)

Bel sõ nyír 325/E.

Ku ta si né Fe ke te Ág nes Er zsé bet 002189 6000 Kecs ke mét Me zei u. 5.

La dá nyi né Mett ler Il di kó 006394 6000 Kecs ke mét Doh ná nyi Er nõ u. 34.
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La ka tos Ist ván 002190 6341 Ho mok mégy Al só mégy 117.

Ma czon kai Ág nes 002191 6000 Kecs ke mét Vá gó u. 3.

Ma gyar Jó zsef 002193 6300 Ka lo csa Ki ni zsi u. 42.

Mar kó Il di kó 006383 6200 Kis kõ rös Ta vasz u. 28

Mar kó Má ria 002256 6500 Ba ja Szent Gel lért u. 19.

Már ton La jos né 002194 6000 Kecs ke mét Ser leg u. 22.

Mar to no si Jó zsef 002195 6000 Kecs ke mét Domb la kó park 31.

Mé szá ros Irén 006385 6500 Ba ja Baj nok u. 21.

Mett ler Ádám 002196 6000 Kecs ke mét Gó lya u. 17.

Mis kei Ju dit 006255 6341 Ho mok mégy Kos suth u. 26.

Nagy Ár pád 002199 6500 Ba ja Pe tõ fi S. u. 84.

Nagy Ár pád Mik lós 002200 6347 Ér sek csa nád Pe tõ fi u. 3.

Nagy Bé la 002201 6000 Kecs ke mét Jó zsef At ti la u. 2.

Nagy Me lin da 004992 6000 Kecs ke mét Dé vény u. 2.

Nercz Fe renc 002204 6500 Ba ja Szi vár vány u. 87.

Nyúl né Sal lai Er zsé bet 006174 6044 He té nyegy há za Er dõ föld u. 21.

Pál fal vi Er zsé bet 002205 6200 Kis kõ rös Tom pa u. 16.

Pász tor Már ta 006541 6033 Vá ros föld Bé ke u. 43/a.

Pit te na u er né Ma gyar Emí lia 002209 6500 Ba ja Nagy And rás u. 40.

Ra usch Já nos 004536 6239 Csá szár töl tés Zöld fa út 9.

Rom há nyi Lász ló né 002211 6000 Kecs ke mét Sem mel we is u. 23.

Ró zsá né Ta kács Szil via 005982 6230 Solt vad kert Kiss E. u. 75.

Rüc ker Ág nes 006612 6000 Kecs ke mét Mály va u. 62.

Sin ko vicz At ti la Já nos 005047 6200 Kis kõ rös Szent Ist ván u. 15.

So mo gyi Csiz ma zia At ti la 005883 6000 Kecs ke mét Pe li kán u. 20.

So mo gyi La jos 002213 6070 Izsák Nyár u. 25.

So mo rai Lász ló 005884 6300 Ka lo csa Sö rös Im re u. 30.

Sõ rés Mag dol na 005125 6400 Kis kun ha las Nagy Kál mán u. 1.

Su tus Vik tor 002216 6000 Kecs ke mét Ku pa u. 16.

Su tus né Er dé lyi Ju dit 006105 6000 Kecs ke mét Gyer gyói u. 2.

Sza ba dos Pál 002217 6000 Kecs ke mét Jó zsef At ti la u. 3.

Sza bó Irén Ju dit 002219 6000 Kecs ke mét Hí nár u. 2.

Sza bó Já nos 002220 6000 Kecs ke mét Rá vágy tér 2. II. em. 21.

Sza bó Már ta 006678 6200 Kis kõ rös Esze Ta más u. 15.

Sza bó né Fá bi án Ilo na 005079 6400 Kis kun ha las Rad nó ti u. 32.

Sza lon tai Má ria 002223 6000 Kecs ke mét Akác fa u. 24.

Szar ka Mi hály 002224 6500 Ba ja If jú ság u. 37.

Sze i bert Ti bor 002226 6041 Ke rek egy há za And rás sy u. 31/a.

Sze lecz ki né Or lo vácz Má ria 002227 6500 Ba ja Szán tó u. 22.

Szent györ gyi Ju dit 002452 6200 Kis kõ rös Kál vin J. u. 23.

Ter jék Gab ri el la Éva 005610 1181 Bu da pest Só lyom u. 5.

Tóth Fe renc 002233 6043 Kun ba racs Dó zsa György u. 36.

Tóth Gá bor né 004539 6000 Kecs ke mét Li get u. 2/a. fszt.

Tóth Irén An na 006163 6000 Kecs ke mét Kós Ká roly u. 26.

Tóth né Sal lai Éva 002235 6100 Kis kun fél egy há za Kal már J. u. 2.

Tö rök Er zsé bet 006121 6000 Kecs ke mét Dom by L. u. 17/a.

Uzso ky né Be nya Il di kó 006441 6100 Kis kun fél egy há za Mé szöly Gyu la u. 5/b.

Vá czi-Sza bó Zsu zsan na 005953 6000 Kecs ke mét Ti ze des u. 14.

Var ga Já nos né 002237 6100 Kis kun fél egy há za Szé che nyi u. 1.

Var ga Jó zsef né 002238 6000 Kecs ke mét Ti nó di u. 14. II. em. 6.

Var gá né Far kas há zi Or so lya 006458 6032 Nyár lõ rinc Is ko la u. 7.
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Var jú At ti la 004993 6000 Kecs ke mét Vad víz u. 31.

Vi csa csán Mar git 002240 6100 Kis kun fél egy há za Arad u. 26.

Vi da Jó zsef At ti la 004632 6400 Kis kun ha las Beth len G. tér 6.

Vigh né Szert Edit 005475 6100 Kis kun fél egy há za Arany J. u. 45.

Vin cze Ist ván né 004541 6400 Kis kun ha las Köz tár sa ság u. 12. okt.

Visz meg Já nos And rás né 002244 6430 Bá csal más Türr I. u. 36.

Vo lák Má ria 002245 6200 Kis kõ rös Bát ho ry u. 4.

Vo lensz ki Mik lós 002246 6000 Kecs ke mét Liszt F. u. 15/c. I. em. 3.

Zom bo ri Im ré né 002247 6000 Kecs ke mét Szé che nyi krt. 10.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - BÁCS-KISKUN

Név Tag szám Cím

Ba já ki né Ba lázs Tün de 006313 6000 Kecs ke mét No mád u. 2.

Baj nó czi Sán dor né 002098 6000 Kecs ke mét Se lyem u. 22.

Ba kos né dr. Szöl lö si Sa rol ta 002100 6000 Kecs ke mét Zi may Lász ló u. 1.

Bal anyi Lász ló 002101 6400 Kis kun ha las Fá cán u. 1.

Ba nu Jó zsef né 006315 6000 Kecs ke mét Má tyás király kör út 56. II/6.

Bé ké si Jó zsef 002111 6000 Kecs ke mét Batt hy ány u. 20. VI. em. 27.

Ben ké né György Éva 006762 6000 Kecs ke mét Izsá ki út 64.

Bó csa Já nos né 002114 6500 Ba ja Vajk u. 13.

Bo ros Jó zsef né 002118 6065 La ki te lek Ár pád u. 28.

Dó ka Pé ter né 002123 6000 Kecs ke mét Al kony u. 50.

Dó zsa Lász ló 002128 6000 Kecs ke mét Hu szár u. 6.

Fa ra gó Má ria 002135 6080 Sza bad szál lás Tûz ol tó u. 21.

Fa ze kas Zsu zsan na 002137 6200 Kis kõ rös Hárs fa u. 10.

Fe ke te Eri ka 002140 6100 Kis kun fél egy há za Ma ros vá sár hely u. 11. fszt. 3.

Fü löp né He ge düs Er zsé bet 002147 6400 Kis kun ha las Zsig ray Jú li an na u. 15.

Ga licz Er zsé bet 004816 6500 Ba ja Vá sár he lyi P. u. 6. II. em. 6.

Gör be Ká roly né 002152 6041 Ke rek egy há za Szé che nyi u. 5.

Gu lyás Má ria 002251 6100 Kis kun fél egy há za Jó kai u. 13.

Her czeg Jó zsef né 002160 6034 Hel vé cia Pe tõ fi u. 8.

Hor váth né Bö röcz An na 004588 6500 Ba ja Ró ka u. 79.

Ivá nyi Jó zsef né 002165 6100 Kis kun fél egy há za Li get u. 14.

Ja ni csák né Ká sa Er zsé bet 005131 6000 Kecs ke mét Pa lo ta u. 4.

Jer ko vits né Ké le si Má ria 002167 6500 Ba ja Pe tõ fi u. 11.

Ka to ná né Tóth Ju dit 006581 6100 Kis kun fél egy há za Des sewf fy u. 51/b.

Kecs ke mé ti Ist ván né 006165 6000 Kecs ke mét For ra da lom u. 2.

Ke reszt es né Sal lai Fran cis ka 006417 6000 Kecs ke mét Kla u zál tér 5.

Ker tész Já nos 006321 6120 Kis kun maj sa Sza bad ság tér 5.

dr. Kiss Gi zel la 002258 6000 Kecs ke mét Már ci us 15. u. 53. IV. em. 12.

Ko csis né Mó czár Ju li an na 002180 6100 Kis kun fél egy há za Ne fe lejcs u. 13.

Kõ rö si Ibo lya Ka ta lin 002183 6000 Kecs ke mét Do bó krt. 3.

Kõ rö si Ju li an na 004504 6000 Kecs ke mét Bri ga dé ros u. 5.

Ko vács Sán dor né 002259 6000 Kecs ke mét Páf rány u. 35/a.

Kris ka Jó zsef 002186 6326 Har ta Temp lom u. 94.

Kun Má ria 006183 6000 Kecs ke mét Sé ta tér u. 13/a.

Kur dik Ta más né 005914 6044 Kecs ke mét Mik lós u. 23.

Pászt rai Ilo na 004535 6000 Kecs ke mét For rás u. 23/a.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1111



Név Tag szám Cím

Pé li Zsu zsan na 002206 6000 Kecs ke mét Klap ka u. 10. II. em. 6.

Rei ter né Di ós Jú lia 006697 6300 Ka lo csa Szt. Ist ván út 32.

Ré ti Ist ván né 006625 6000 Kecs ke mét Li li om u. 2.

Ri gó Er zsé bet 002210 6100 Kis kun fél egy há za Baj csy-Zs. u. 2. I. em. 6.

Sán dor Mik lós né 004537 6000 Kecs ke mét Ka piszt rán J. u. 4.

Sár kány né Szo ták Bar ba ra 006784 6000 Kecs ke mét Má ria hegy 97/a.

So mo di né Fe hér Ju li an na 006526 6000 Kecs ke mét Tos ca ni ni u. 3.

Sö rös né Nagy Etel ka 002215 6000 Kecs ke mét Só lyom u. 21.

Sza bó Sa rol ta 006242 6000 Kecs ke mét Bár dos L. u. 18.

Sza bó né Ber ta Ju li an na 005887 6000 Kecs ke mét Arany ho mok u. 14.

Sza bó né Fo dor Éva 006349 6320 Solt Te le ki Sán dor u. 8.

Sza la i né Vá mos Csil la 006528 6500 Ba ja Szar vas Gá bor u. 25.

Szen té né Tu bak Klá ra 002228 6000 Kecs ke mét Tó part u. 31.

Szi ge ti Ti bor né 002229 6000 Kecs ke mét Ná das u. 10.

Szi ko ra Pi ros ka 005456 6034 Hel vé cia Rá kó czi u. 58.

Ta kács Zsu zsan na 006210 6500 Ba ja Szent A. u. 115/a. III. 10.

Ta kács-Nagy Il di kó 005852 6000 Kecs ke mét Egyet ér tés u. 35.

Ta más Sán dor 004538 6300 Ka lo csa Gi ga köz 4.

Tas si Pál né 005868 6000 Kecs ke mét Ló ver seny u. 11. V/13.

Tóth né Fe ke te Gyön gyi 006832 6400 Kis kun ha las Szat má ri u. 32.

Tóth né Kõ sze gi Éva 002234 6000 Kecs ke mét Kard u. 18.

Vin cze Im re 006797 6345 Ne mes nád ud var Pe tõ fi út 71.

AKTÍV TAGOK - BÉKÉS

Név Tag szám Cím

Ádász Ist ván 002754 5600 Bé kés csa ba Tu li pán u. 6. I. em. 4.

A go nás né Ádász Eri ka 002755 5820 Me zõ he gyes Szt. György tér 9.

Al bert Sán dor 002756 5630 Bé kés Szõ lõ u. 25.

Ba csa Éva 002758 5600 Bé kés csa ba Do bos Ist ván u. 7.

Bal lá né Szín Er zsé bet 002760 5561 Bé késszen tand rás Batt hy ány u. 14.

Be kecs né Ko vács Er zsé bet 002767 5600 Bé kés csa ba Tes se dik u. 20/2.

Ben cze La jos né 002768 5600 Bé kés csa ba Cor vin u. 17.

Be ne Já nos né 002769 5700 Gyu la Nagy vá ra di u. 28/b.

Ben ke Elek né 002770 5900 Oros há za Te réz u. 23/a.

Ben ké né Bog dán Zsu zsan na 006021 6913 Csa nád pa lo ta Szent Ist ván u. 52.

Ber tá né dr. Sza bó Má ria 002771 5600 Bé kés csa ba Vi dorsz ky út 9-11.

Bo gár Pé ter 004885 5600 Bé kés csa ba Il lés há zi u. 10. fszt. 1.

Csá ki Sán dor né 002775 5900 Oros há za Rá kó czi u. 3/c. II. em. 10.

Cséf fai Já nos 002776 5600 Bé kés csa ba Mo gyo ró u. 22.

Csif fá ry Já nos 002778 5700 Gyu la Sté berl u. 8.

Csik Ist ván né 002779 5900 Oros há za Ár pád u. 6.

dr. Bát ho ry Il di kó Emõ ke 002766 5600 Bé kés csa ba Do bo zi u. 66.

dr. Far kas Já nos 002784 5600 Bé kés csa ba Pe tõ fi u. 4. I. em. 4.

dr. Kul csár Lász ló né 004764 5500 Gyo ma end rõd 
(Gyo ma)

Kos suth u. 60.

dr. Orosz Ti va dar 002840 5600 Bé kés csa ba Dr. Be csey O. u. 3.

Dra gán Má ria 004891 5661 Új kí gyós Bé ke u. 15.

Du da szeg Ist ván 002781 5600 Bé kés csa ba And rás sy u. 32. I/9.

Fa ra gó Már ta 002783 5600 Bé kés csa ba Lá zár u. 20.

Fe hér La jos né 002786 5900 Oros há za Illyés Gy. u. 9.

Ga lus ka Jó zsef né 002790 5700 Gyu la Kõ rö si Cs. S. u. 1.
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Gye raj Já nos né 002792 5600 Bé kés csa ba Deg ré u. 2.

Gyõ ri Mar git 002793 5830 Bat to nya Fõ u. 21.

Gyur kó né Bon dár An na 002794 5672 Mu rony Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 22.

Han kó Mi hály 005134 5600 Bé kés csa ba Pász tor u. 27. II. em. 7.

Helm Lász ló né 002796 5836 Domb egy ház Nyé ki ma jor 0165/9.

Hõ gyes End ré né 002799 5600 Bé kés csa ba Fel sõ-kö rös sor 97.

Hu sza Já nos né 002801 5520 Szeg ha lom Ár pád u. 20.

Hu szár né dr. Vasz kó Má ria 002802 5800 Me zõ ko vács há za Nyírfa u. 32.

Jó zsa Bé la 002804 5600 Bé kés csa ba Pe tõ fi u. 2. II. em. 15.

Ju hos Jó zsef 002805 5630 Bé kés Haj nal u. 25.

Ker csó An na-Má ria 006278 5600 Bé kés csa ba Fé nye si út 129.

Ke resz tes sy Etel ka 002809 5900 Oros há za Hu ba u. 26.

Kis né Ba csó Aran ka 002810 5650 Me zõ be rény Kos suth tér 2. I. em. 12.

Kiss Csa ba 005226 5700 Gyu la Jó zsef A. tér 3.

Kiss né Helm Szil via 005224 5700 Gyu la Jó zsef A. tér 3.

Kitt lin ger Já nos 002811 5667 Ma gyar bán he gyes Ár pád u. 71.

Ko csis Ani kó 005524 5600 Bé kés csa ba Omasz ta u. 54.

Ko csis Gyu lá né 002813 5600 Bé kés csa ba Szõ lõ u. 41/2.

Ko csor Jó zsef né 004893 5600 Bé kés csa ba To mo ri u. 20.

Ko csor Szil via 005778 5600 Bé kés csa ba To mo ri u. 20.

Ko li már Már ta 005031 5600 Bé kés csa ba Zsí ros u. 5.

Kom ló di né Me gye bí ró Ani kó 002815 5700 Gyu la Ká ro lyi M. u. 11/3.

Kó ró di Fe renc né 002816 5600 Bé kés csa ba Ri gó u. 3/3.

Ko vács Ág nes 005926 5600 Bé kés csa ba Zsig mond u. 6.

Ko vács Zol tán né 006050 5666 Med gye segy há za Vi rág u. 21.

Ko vács né Oláh Ve ro ni ka 002819 5600 Bé kés csa ba Hal u. 3.

Kö rö si And rás 002817 5600 Bé kés csa ba And rás sy u. 11-17.

Kraj nák Ta más né 002821 5600 Bé kés csa ba Jó si ka u. 6.

Kri zsán Ka ta lin 002822 5600 Bé kés csa ba Med nyánsz ky u. 3.

Kri zsán Mik lós 002823 5600 Bé kés csa ba Bo gár há zi sé tány 13.

Kul csár Lász ló 002824 5900 Oros há za Tö hö töm u. 41.

Lá nyi né Sztan kó Má ria 002826 5600 Bé kés csa ba Tes se dik út 1.

Lá zár né Ko vács Etel ka 005927 5540 Szar vas Ma lom u. 9/4.

Lip ták né Ko csis Mar git 002828 5600 Bé kés csa ba Sze me re u. 15.

Mach lik né Far kas Edit 002829 5600 Bé kés csa ba Bi bic köz 10.

Má té Ist ván né dr. dr. Har sá nyi Ka ta lin 002830 5600 Bé kés csa ba Er dé lyi sor 10.

Me do varsz ki Zol tán 006171 1047 Bu da pest Szíj gyár tó u. 8. IV. em. 16.

Meny hért Ist ván 002831 5600 Bé kés csa ba Wlas sich sé tány 5. I. em. 8.

Mes te ri Ri chárd Mi hály né Pol gá ri Ágnes 005536 5630 Bé kés Len key u. 8/2.

Mit ró né Oláh Éva 004895 5661 Új kí gyós Arany J. u. 83.

Mo csá ri Zol tán né 002833 5900 Oros há za Ná das di u. 3.

Mol nár né Va jó Ka ta lin 004894 5502 Gyo ma end rõd 
(End rõd)

Dó zsa György út 1/1.

On csik And rás 002838 5600 Bé kés csa ba Pulsz ky u. 4.

Ök rös né Du sek Ka ta lin 002837 5500 Gyo ma end rõd 
(Gyo ma)

Tom pa M. u. 9.

Pa lus ka Já nos 002841 5553 Kon do ros Klap ka u. 30.

Pa lyik Já nos né 005127 5600 Bé kés csa ba Gyó ni Gé za u. 14-16.

Pan ku csi Já nos 002842 5700 Gyu la Ma da rász köz 6.

Raj ki Fe renc Jó zsef né 002846 5630 Bé kés Hárs fa u. 6.

Ré dei Eri ka 006267 5742 Elek Gyu lai út 6-8. II/9.

Ré ti Lász ló né 002847 5661 Új kí gyós Petõ fi u. 73/1.

Saj ben Ani ta Éva 005468 5700 Gyu la Föld vá ri u. 3.

Schwartz né Vo zár Ka ta lin 002849 5600 Bé kés csa ba Fel sõ kö rös sor 40.

Se res Pé ter 002850 5600 Bé kés csa ba Tes se dik u. 2/1.

So mogy vá ri Já nos 002852 5540 Szar vas Sza bad ság u. 30.
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Sztán Csil la 002854 5600 Bé kés csa ba Do bo zi út 78/1.

Szu dár né Kor mos Éva 002856 5600 Bé kés csa ba Oros há zi út 20.

Tán czos Ani kó 005755 5600 Bé kés csa ba Wlas sich sé tány 12. 3/12.

Tem bel Or so lya 006356 5900 Oros há za Kos suth u. 14-16. 3/17.

Tö rök né Ha lász Zsu zsan na 002858 5600 Bé kés csa ba Ber zse nyi u. 9/1.

Vas cán Ani kó Má ria 002861 5700 Gyu la Hon véd ltp. 5. III/9.

Za ho rán Ju dit 004899 5600 Bé kés csa ba Be ré nyi u. 44.

Zim mer mann Jó zsef né 002863 5600 Bé kés csa ba Föld vá ri u. 10/1.

Zsu ra Mi hály 000640 5940 Tót kom lós Rá kó czi u. 20.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - BÉKÉS

Név Tag szám Cím

Al bert Ju dit 005298 5600 Bé kés csa ba Arany esõ u. 11.

Ba dics Jó zsef né 006822 5600 Bé kés csa ba Nagy S. u. 110.

Ba logh Má ria 005955 5600 Bé kés csa ba Lá zár u. 20. II/12.

Ba logh Zol tán 002761 5600 Bé kés csa ba Pen za ltp. 3/13. II. em. 13.

Bán fi Já nos 005788 5661 Új kí gyós Ma dách u. 21.

Bán hu nya di Ró bert né 002763 5600 Bé kés csa ba Pen za ltp. 4. III. em. 2.

Bar tos And rás 002765 5904 Oros há za Ba rát ság u. 1.

Bé kész ki Ju dit 005161 5600 Bé kés csa ba Vé csey u. 22. II/8.

Ben ko vics Ilo na 004884 5600 Bé kés csa ba Len csé si u. 118. III. em. 1

Bo ér Er nõ né 002772 5931 Nagy szé nás Tes se dik S. u. 25.

Born Va lé ria Má ria 002773 5600 Bé kés csa ba Dó zsa Gy. u. 18. II. em. 20.

dr. Bú vár né Fá ri And rea 005613 5800 Me zõ ko vács há za Ár pád u. 188/a.

Csap óné Zsó tér An na 005240 5600 Bé kés csa ba Har gi ta u. 13.

Csi csely Krisz ti na 006288 5600 Bé kés csa ba Ad rás sy út 18/A. II/12.

Di ós La jos 006634 5600 Bé kés csa ba And rás sy u. 29-33. IV/40.

Dob ro csi né dr. Czi ra An na 002780 5600 Bé kés csa ba Har kály köz 6.

Dru gan né Csep re gi Mag dol na 005910 5600 Bé kés csa ba Gá lik J. u. 13/1.

Eged Ist ván né 004897 5661 Új kí gyós Arany J. u. 77.

Fa lu di Já nos né 002782 5900 Oros há za Könd u. 24.

Fe hér Lász ló né 005935 5622 Kö rös tar csa Pus kin u. 25/b.

Fe ke te Jó zsef né 002787 5600 Bé kés csa ba Zrínyi u. 18.

Fe ke té né Aradsz ky Er zsé bet 002788 5600 Bé kés csa ba Do hány u. 14.

Fi lyó Eri ka 005457 5600 Bé kés csa ba Szé che nyi u. 7. IV. 22.

Ga ra Ág nes 005612 5700 Gyu la Lánc ház u. 6.

Ga rai And rás né 002791 5540 Szar vas Jó kai u. 17/1.

Gru ner Zol tán 006799 5540 Szar vas Fá cán u. 12.

Gya ra ki Má ria 004896 5600 Bé kés csa ba Má jus 1. u. 7.

Ha do bás né Bu csek Pi ros ka 006146 5540 Szar vas Jó kai u. 58/c.

Han kó And rás né 005273 5600 Bé kés csa ba Kár pát u. 5.

He ge dûs Zol tán 006178 5500 Gyo ma end rõd 
(Gyo ma)

Vá sár té ri ltp. 26. fszt. 1.

Hu gyecz né Vo lent Vik tó ria 002800 5600 Bé kés csa ba Bes se nyei u. 14.

dr. Ka to na Mag dol na 002807 5900 Oros há za Ady E. u. 3. II. em. 9.

Ker tész Esz ter 004892 5500 Gyo ma end rõd 
(Gyo ma)

Jó kai Mór u. 29.

Kla u kó Má tyás né 006181 5600 Bé kés csa ba Pen za ltp. 4. I/1.

Knak Éva 005793 5700 Gyu la Klap ka György u. 16/b.

Kne i fel né Szi lá gyi Má ria Ilo na 002812 5700 Gyu la Aj tós sy A. u. 9.

Kop ján-Kiss Ká roly 005333 5600 Bé kés csa ba Ma dách u. 21.

Ko vács Mi hály 002818 5600 Bé kés csa ba Hal u. 3.

dr. Kraj csó Ti bor né 002820 5600 Bé kés csa ba Beth len u. 13.
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Ku cse rá né Ba ra nyi Ka ta lin Bet ti na 005801 5600 Bé kés csa ba Ma gyar u. 2/5.

Ku nos Sán dor né 002825 5900 Oros há za Vá sár he lyi u. 78.

La u ri nyecz Ani kó 006376 5674 Két sop rony Mik száth u. 3.

Lip csei Já nos 002827 6000 Kecs ke mét Kul lai köz 62.

Lõ rin csik né Dr. Bán fi An na 005308 5661 Új kí gyós Ma dách u. 3.

Ma da rász né Kiss Már ta 004898 5600 Bé kés csa ba And rás sy u. 29-33/B. II. em. 13.

Ma tus ka Já nos 006482 5600 Bé kés csa ba Ha án La jos tér 6. II. 6.

Mes ter Má ria 005803 5600 Bé kés csa ba Fel sõ nyo más 142.

Mé szá ros né Ha ász Il di kó 002832 5700 Gyu la Gyu lai Gál u. 9.

Mu rá nyi Va lé ria 006185 5600 Bé kés csa ba Pong rácz u. 31.

Nagy Már ta Pi ros ka 006746 5600 Bé kés csa ba Schwe i del Jó zsef u. 30.

Ná tor Ist ván né 002836 5600 Bé kés csa ba Har kály köz 4.

Orosz Ká roly 006730 5510 Dé va vá nya Rad nó ti u. 16.

Pa u lik Ka ta lin Má ria 002843 5600 Bé kés csa ba Fö ve nyes u. 13. I. em. 7.

Pin tér La jos 006266 5600 Bé kés csa ba Ber tót hy ud var 3. II/6.

Po li ák né Da ri da Györ gyi 005576 5600 Bé kés csa ba Pong rácz u. 65.

Püs ki Ist ván né 002845 5630 Bé kés Tát ra u. 34.

Rá fi Pé ter 004515 5700 Gyu la Rá kó czi F. u. 12.

Sas hal mi Jó zsef né 006326 5931 Nagy szé nás Ki ni zsi u. 35.

Si mon Jó zsef 006187 5600 Bé kés csa ba Vö rös marty u. 36.

Si mon Ka ta lin 006327 5600 Bé kés csa ba Il lés há zi u. 6. IV/13.

Sza bó Mi hály né 002853 5600 Bé kés csa ba And rás sy u. 48. III. em. 19.

Szi ge ti Edit 006329 5600 Bé kés csa ba Köny ves u. 68.

Szûcs Fe renc 002855 5510 Dé va vá nya Do bó út 9.

Tár nai Haj nal ka 006070 5600 Bé kés csa ba Der ko vits sor 8. fszt. 2.

Ter lecz ky né dr. Ei se le Edit 002857 5600 Bé kés csa ba Si rály köz 13.

Tö rök né Rácz Er zsé bet 005452 5600 Bé kés csa ba Rá kó czi u. 9/4.

Tóth Emí lia 006195 5600 Bé kés csa ba Pe tõ fi u. 2. IV/30.

Tóth né Ga ál Kor né lia 006240 5600 Bé kés csa ba Ba tsá nyi u. 9/1.

Tóth né To ko vics Ilo na 005029 5900 Oros há za Ka zin czy u. 49.

Uh rin Já nos 002859 5600 Bé kés csa ba Fá cán köz 10.

Var gá né Né meth Zsu zsan na 005089 5540 Szar vas Fûz fa u. 7.

Vasz kó Ju dit 005451 5520 Szeg ha lom Sza bad ság tér 14/a.

Vég vá ri Lász ló 002862 5600 Bé kés csa ba Pász tor u. 101. fszt. 3.

Vi zi Gab ri el la 006546 5900 Oros há za Szent I. u. 25.

Za ho rán né Csil lag Má ria 004672 5600 Bé kés csa ba Szar va si út 6.

AKTÍV TAGOK - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Név Tag szám Cím

Bal la Lász ló né 001681 3860 Encs Hu nya di u. 28.

Ba logh Im ré né 001682 3527 Mis kolc Sze ke rész u. 2.

Bán ku ti Gá bor né 001684 3531 Mis kolc Thö köly u. 10.

Ba ra csy Fe renc né 001685 3529 Mis kolc Áfo nyás u. 17. IV. em. 3.

Bat tá né Pé ter vá ri Éva 001686 3525 Mis kolc Es ti ke u. 2.

Bém Lász ló né 001688 3518 Mis kolc Ko dály Z. u. 72.

Ber ki né Haj du Ka ta lin 004995 3400 Me zõ kö vesd Klap ka út 2.

Bí ró Gá bor né 001692 3521 Mis kolc Sá ro si Gyu la u. 4.

Bo gár di Fe renc 001694 3443 Me zõ nagy mi hály Kos suth u. 1/c.

Bo hus Zsolt 005191 3533 Mis kolc Ár víz u. 9.

Bö dör Ist ván 001693 3534 Mis kolc Sta di on u. 49.

Bu za Bé la 006094 3932 Er dõ bé nye Má jus 1 út 11.

Csa pó Ad ri en ne 006133 3525 Mis kolc Dó zsa György u. 21.

Cser ba Im re 001697 3518 Mis kolc Hé rics u. 9.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1115



Név Tag szám Cím

Dán fi De zsõ 001699 3519 Mis kolc Ung vá ri u. 3.

De me ter Ti bor 005139 3535 Mis kolc Ta pol ca rét u. 6/A.

dr. De me ter né Is ki Gi zel la 001702 3433 Nyék lád há za Mik száth u. 1.

dr. Éli ási Sán dor 001707 3712 Sa jó vá mos Kis er dõ u. 43.

dr. Erõs Pál 001711 3508 Mis kolc Be nicz ky u. 12.

dr. Ga ál Gé za 001721 3900 Sze rencs Köl csey út 15.

dr. Gál Jo lán 001723 3535 Mis kolc Õz u. 47.

dr. Hu bay Sán dor 001746 3530 Mis kolc Dan kó P. u. 23. II. em. 2.

dr. Nagy Je nõ né 001822 3534 Mis kolc Nyár u. 31/a.

dr. Orosz Ist ván 001834 3535 Mis kolc Ho mok út 20.

dr. Pál Ti bor 001838 3519 Mis kolc 
(Ta pol ca für dõ)

Bra nyisz kó u. 1.

dr. Tóth né Szé mán An na 001757 3519 Mis kolc Ka to na Jó zsef u. 7.

dr. Vi szo ki Gá bor 001913 3535 Mis kolc Ta pol ca rét 2.

dr. Zyd ka Györ gyi 001919 3519 Mis kolc 
(Ta pol ca für dõ)

Be re gi u. 6.

Du kát Zol tán 005970 3525 Mis kolc Jó kai u. 9.

Em ri Mik lós 001708 3700 Ka zinc bar ci ka Bar tók Bé la út 49.

Er dõ di né Iván Ad ri en ne 001710 3713 Ar nót Esze T. u. 12.

Fe hér Fe renc né 004778 3528 Mis kolc Szrogh Sá mu el u. 10.

Fe ke te Ti bor 001717 3432 Emõd Szeg fû u. 8.

Fuj kó An na 001718 3535 Mis kolc Árok u. 21.

Fü löp né Ko rom An na 001719 3530 Mis kolc Dan kó P. u. 7. III. em. 3.

Gá los né Csup ka Má ria 001725 3700 Ka zinc bar ci ka Mû sze rész út 58.

Ga ra mi La jos 001727 3534 Mis kolc Lá nyi Ernõ u. 22.

Ga ran Ber ta lan 001728 3525 Mis kolc Nap fény út 8.

Gu lá csy Já nos né 001729 3623 Bor sod szent györgy Pa rád út 51/a.

Gu lyás né Sin ka Eri ka 001730 3529 Mis kolc Au lich u. 22.

Gyõrf fi De zsõ 001731 3800 Szik szó Hu nya di u. 40.

Gyõ ri Eri ka 006001 3534 Mis kolc Ár pád u. 42. IX/1.

Gyü ke ri Gi zel la 001732 3950 Sá ros pa tak Si mán di u. 3.

Ha do bás Ist ván né 001733 3711 Szir ma be se nyõ Köl csey u. 55.

Haj dú Gás pár 005054 3400 Me zõ kö vesd Je ge nye sor 30.

He ge dûs Sán dor né 001737 3526 Mis kolc Ka to wi ce u. 8/f.

Her csik Lász ló né 004883 3600 Ózd Za lai u. 31.

Ho mor Jó zsef 001742 3711 Szir ma be se nyõ Má tyás ki rály u. 10.

Hor váth Jó zsef né 006136 3533 Mis kolc Örös u. 37.

Hor váth né Vá mos Má ria 001744 3625 Ózd Szent si mon út 6.

Hu bay Ár pád 001745 3900 Sze rencs Feny ves út 18.

Ig lai Sza bolcs 001747 3528 Mis kolc Fö vény szer u. 77/b.

Il lés né Dr. Ko vács Mag dol na 004777 3529 Mis kolc Park u. 2. II. em. 1.

Iva nics né Feny ve si Pi ros ka 004761 3508 Mis kolc Temp lom u. 49. 2/1.

Iván né Her mann Ani kó 001748 3700 Ka zinc bar ci ka Mó ricz Zsig mond tér 3. fszt. 3.

Ja kó Gyu lá né 001749 3508 Mis kolc Eg ri u. 13.

Jan csu rák Jó zsef 001750 3700 Ka zinc bar ci ka Pol lack M. u. 10. VI. em. 4.

Jen Ist ván né 001751 3516 Mis kolc Cser nák A. u. 57.

Joó Gá bor né 001752 3530 Mis kolc Vö rös marty u. 5. II. em. 3.

Jó zsa Mi hály 001753 3800 Szik szó Ba logh Á. tér 2.

Ju hász Gé za 001754 3525 Mis kolc Árok u. 22.

Ju hász Im re 005046 3529 Mis kolc Per czel Mór u. 26. fszt. 1.

Ju rás Lász ló 001758 3529 Mis kolc Per czel Mór u. 15.

Ka ku szi Já nos 001760 3530 Mis kolc Vö rös marty u. 84. IV. em. 1.

Ká roly fal vi Ist ván né 001761 3950 Sá ros pa tak Sza bó Er vin u. 1. III. em. 1.

Ka rucz ka Jó zsef né 001762 3534 Mis kolc Szi nyei M. P. út 17.

Kerch ner Jó zsef 001765 3950 Sá ros pa tak Ben czúr u. 45.

Ke re kes And rás né 006100 3562 On ga Hu nya di út 47.
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Ke rék gyár tó Já nos né 001766 3576 Sa jó hid vég Tán csics u. 118.

Kis hont hy Ju dit 001772 3529 Mis kolc Au lich La jos u. 16/A.

Klin ga Má ria 001777 3525 Mis kolc Bruck ner Gyõ zõ u. 9.

Ko csi Ti bor 006534 3770 Sa jó szent pé ter Tom pa Mi hály u. 6.

Ko csis né Kiss Ibo lya 001778 3519 Mis kolc 
(Ta pol ca für dõ)

Bras sói u. 43.

Ko le szár Mik lós né 001779 3980 Sá to ral ja új hely
(Ru da bá nyács ka)

Al só rét u. 55.

Ko los say Ti bor 001780 3562 On ga Ró zsa F. u. 19.

Ko ós Lász ló 001784 3671 Bor sod ná dasd Egyet ér tés út 11.

Ko vács And rás 004811 3535 Mis kolc Õz u. 22.

Ko vács Er zsé bet 001787 3421 Me zõ nyá rád Szent Ist ván ki rály u. 48.

Koz ma Pé ter 001789 2030 Érd Pe tõ fi Sán dor u. 1.

Kõ szeg fal vi né Vár fal vi Már ta 001785 3529 Mis kolc Der ko vits u. 52. I. em. 5.

Ku rys At ti la 004888 3525 Mis kolc Szi nyei Mer se Pál  u. 15. 4/4.

Lá bas Jó zsef 001793 3519 Mis kolc Bras sói u. 58.

Lé nárt né Dob rai Er zsé bet 001795 3711 Szir ma be se nyõ Kos suth u. 20.

Len gyel Fe renc Ist ván 001796 3530 Mis kolc Ki rály u. 4. VII. em. 3.

Les kó And rás né 001797 3700 Ka zinc bar ci ka Vad ró zsa u. 9.

Lip ták né Tusz Ma ri ann 005730 3529 Mis kolc Nyí ri D. u. 1. 10/1.

Má jer Sán dor 001802 3529 Mis kolc Ko rach M. u. 13.

Ma jor né dr. Lö vei Ju dit 001803 3534 Mis kolc Köl tõ u. 17.

Mak kay Já nos 001805 3700 Ka zinc bar ci ka Al só vá ro si krt. 22. I. em. 2.

Mak ran czi Zsu zsan na 005084 3530 Mis kolc Cor vin u. 17. IX. em. 2.

Ma ra da Fe renc 001807 3525 Mis kolc Kis-Hu nyad u. 2. I. em. 2.

Már ton né Sass Ma ri an na 001811 3400 Me zõ kö vesd Rá kó czi u. 37.

Ma tesz né Kacz vinsz ki Em ma 005842 3526 Mis kolc Agg te le ki u. 10.

Ma tiz Gá bor 001813 3530 Mis kolc Avas al ja u. 40.

Ma tu la György né 005843 3530 Mis kolc Ti zes hon véd köz 2. 1/8.

Mócz Iván né 001817 3530 Mis kolc Sol tész Nagy Kál mán u. 13. fszt. 9.

Mol nár né Tõ ké si Ka ta lin 001818 3525 Mis kolc Száz szor szép u. 7.

Mol nár né Zag raj Gyön gyi 001819 3780 Ede lény Bó lyai út 19.

Mun ká csi Már ta 001821 3711 Szir ma be se nyõ Jó zsef u. 37/a.

Nagy né Vid ra Zsu zsan na 004744 3525 Mis kolc Cser hát 19.

Nagy-Sán dor né Ha ve lant Eri ka 001824 3348 Szil vás vá rad Meggyes u. 23.

Nyi ri né Bár do si Má ria 001830 3900 Sze rencs Al kot mány út 31.

Orosz Fe renc né 001833 3521 Mis kolc (Szir ma) Mo hos tó u. 82.

Pál La jos Jó zsef né 001837 3530 Mis kolc Zá men hof u. 11. III. em. 3.

Pelcz né dr. Gáll Il di kó 001842 3525 Mis kolc Mar git tai u. 15.

Pong rácz né Sze ren csi Ju dit 001848 3950 Sá ros pa tak Szent Jó zsef út 21.

Pre ko vics Já nos né 001850 3521 Mis kolc Ke let u. 16.

Rácz ke vy Gá bor 001852 3533 Mis kolc Szán tó Ko vács Já nos u. 45.

Rich valsz ky né dr. Mis kol ci Ka ta lin 001854 3535 Mis kolc Szép völgy u. 2/a.

Ro mán Jó zsef né 001855 3529 Mis kolc Au lich u. 20.

Rus kó Lász ló 001858 3950 Sá ros pa tak Co me ni us u. 5.

Sku rek Bar ná né 001863 3714 Sa jó pál fa la Akác u. 33.

Sol tész Jó zsef 001864 3530 Mis kolc Szent Ist ván u. 21. fszt. 4.

So ós Gyõ zõ né 001866 3980 Sá to ral ja új hely Har kály u. 2.

Su rá nyi Esz ter 001868 3529 Mis kolc Per czel Mór u. 8. fszt. 2.

Sus tyák né Mag da Éva 001870 3525 Mis kolc Mar ja la ki u. 8.

Sza bó Er zsé bet 001871 3532 Mis kolc Fe renc u. 17.

Sza bó Gá bor né 001872 3600 Ózd Szent Ist ván u. 11.

Szasz kó Zol tán né 001873 3533 Mis kolc Lo rántf fy Zs. u. 33.

Szé ke si né Szu et ta Má ria Il di kó 001875 3528 Mis kolc Jend ra sik Gy. u. 15.

Szent lé le ky Ist ván 001877 3900 Sze rencs Vá ci Mi hály u. 8.

Szép Já nos 001878 3529 Mis kolc Vas vá ri Pál u. 5.
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Szép Lász ló 001879 3529 Mis kolc Lá zár Vil mos u. 6.

Szép Lász ló né 001880 3529 Mis kolc Lá zár Vil mos u. 6.

Szi lá gyi Ist ván né 001883 3526 Mis kolc Szent pé te ri ka pu 58.

Szûcs Ist ván né 001886 3532 Mis kolc Gyõ ri ka pu 95. VIII. em. 1.

Ta kács Gé zá né 001888 3521 Mis kolc Rák u. 12.

Ta más György né 001890 3525 Mis kolc Má tyás ki rály u. 13. II. em. 1.

Tas ná di Má ria 001892 3519 Mis kolc Szat má ry  u. 1.

Ti már né Csé pá nyi Ju dit 005337 3600 Ózd Rác tag út 37.

Tim kó Mi hály 001893 3529 Mis kolc Bocs kai u. 21.

Tin ta Ti bor né 001894 3711 Szir ma be se nyõ Szé che nyi u. 8.

Tóth Kál mán né 001897 3525 Mis kolc Árok út 53.

Tóth Pé ter 001899 3525 Mis kolc Szé che nyi u. 7. II/7.

Tóth Sán dor né 001900 3529 Mis kolc Lé vay Jó zsef u. 33.

Tóth né Ju hász Má ria Ka ta lin 006387 3524 Mis kolc Klap ka György u. 42. 7/2.

Tö rök né Má rai Gab ri el la 005218 3711 Szir ma be se nyõ Pá zsit út 38.

Tren csé nyi Klá ra 001902 3532 Mis kolc Gyõ ri ka pu 86.

Uj vá ri Mi hály né 001903 3526 Mis kolc Szent pé te ri-ka pu 91. III. em. 2.

Ül kei Ma ri an na Ka ta lin 005123 3792 Sa jó bá bony Kos suth u. 35.

Vá mo si Já nos 005919 3580 Ti sza új vá ros Ba bits M. u. 41.

Vá ra dy La jos né 001904 3980 Sá to ral ja új hely Mó ricz Zsig mond u. 28.

Var ga Ba lázs 001906 3525 Mis kolc Ti zes hon véd u. 8. III./3.

Var ga Bar na 001907 3754 Sza lon na Kos suth út 20.

Var ró Mar git 001908 3712 Sa jó vá mos Kis er dõ u. 43.

Vass Sán dor né 001909 3530 Mis kolc Ki rály u. 9. V. em. 1.

Vé csi Ber na dett 001910 3530 Mis kolc Za men hof út 3. III/2.

Ve res Jó zsef 001911 3700 Ka zinc bar ci ka Er dész út 28.

Ve res né Ju hász Má ria 005170 3533 Mis kolc Or go na u. 3.

Vigh Jó zsef 001912 3925 Prügy Ady E. út 1/b.

Wé nin ger Ág nes 005862 3580 Ti sza új vá ros Örö si út 22. 1/3.

Z. Nagy né Kál vin Mag dol na 001825 3450 Me zõ csát Má tyás út 5.

Zá go nyi At ti la Jó zsef 004906 3535 Mis kolc Cse me te u. 14.

Za gyi And rás né 001917 4028 Deb re cen Apa fi u. 58.

Zom bo ri Ist ván 004814 3535 Mis kolc Eper u. 89.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Név Tag szám Cím

Al má sy né Bur ger Már ta 001676 3532 Mis kolc Gyõ ri ka pu 44. I. em. 3.

Ar nócz ki Ist ván né 005574 3714 Sa jó pál fa la Sza bad ság út 88.

Asz ta los Va lé ria 001678 3564 Her nád né me ti Pe tõ fi u. 61.

Aza ri Ma ri ann Ág nes 006250 3895 Gönc Ba rack fa u. 13.

Baj záth Ti bor 005685 3400 Me zõ kö vesd Bu day Nagy An tal u. 38.

Ba lázs Zsolt né 005355 3529 Mis kolc Do bo zy u. 26.

Bál int Zol tán né 001680 3434 Má lyi Ber csé nyi u. 41.

Ba logh Má ria 001683 3530 Mis kolc Ma lom szög u. 5. III. em. 3.

Bel kó Zol tán né 001687 3530 Mis kolc Arany Já nos u. 29. IV. em. 3.

Be ne dek Éva 001690 3531 Mis kolc Kõ po ros u. 92/a.

Be ne dek Lász ló né 001691 3780 Ede lény Rozs nyói u. 27.

Bott ka Klá ra 001705 3525 Mis kolc Sze pe si Pál u. 4.

Bur kus né Gé re si Klá ra 001695 3860 Encs Ró zsa u. 2.

Czip czer né Bók Eri ka 006231 3525 Mis kolc Köz domb u. 58.

Csõsz Jó zsef 001698 3519 Mis kolc Vá ra di u. 6.

Dan kó Gé za 001700 3530 Mis kolc Arany Já nos u. 10. I/3.

Da nyi Zsolt Er nõ 001701 3980 Sá to ral ja új hely Par ti zán u. 1/B.
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dr. Desz poth né Zsi ga Er zsé bet 001703 3529 Mis kolc Au lich út 26. I. em. 1.

Do bi né Bu dinsz ki Zsu zsan na 001704 3600 Ózd Nagy Im re út 25. I. em. 1.

Du dás Jó zsef né 001706 3529 Mis kolc Per czel Mór u. 38. I. em. 4.

Er dé lyi né Szá ri cse va Taty ja na Alek szand rov na 001709 3530 Mis kolc Ha di rok kan tak út 20. II/3.

Faj der Etel ka Zsu zsan na 001713 4090 Pol gár Szon dy Gy. u. 7.

Far kas Ág nes 006511 3535 Mis kolc Csen des u. 35.

Far kas Já nos né 001714 3434 Má lyi Bem J. u. 62.

Far kas né No vák Zsu zsan na 001715 3800 Szik szó Bárt fai út 18.

Fe ke te Já nos né 001716 3529 Mis kolc Sá lyi Ist ván u. 12. III. em. 4.

Gaj nut Al bert né 001722 3600 Ózd Za lai út 36.

Gal vács Eri ka 001726 3713 Ar nót Mó ricz Zsig mond u. 1.

Gúr Nán dor né 005958 3528 Mis kolc Ber zse nyi D. u. 54.

Há mo ri At ti lá né 001734 3529 Mis kolc Per czel M. u. 25.

Har sá nyi Ist ván né 001735 3521 Mis kolc Mis kol ci u. 31.

He ge dûs né Szik szai Pi ros ka 001738 3400 Me zõ kö vesd Szõ lõ út 1.

He i ne man né Bor bély Má ria 001739 3532 Mis kolc Gyõ ri ka pu 58. fszt. 1.

Holn don ner Fe renc 001741 3531 Mis kolc Bár sony J. u. 19. V. em. 1.

Im regh Ist ván Gé zá né 005242 3529 Mis kolc Park u. 21. III. em. 1.

Jó czik Ad ri en 005687 3525 Mis kolc Szent Lász ló u. 5. I/23.

dr. Ju hász Ibo lya Ilo na 001755 3516 Mis kolc La vot ta út 1.

Ju hász Já nos Ist ván 001756 3516 Mis kolc Har sá nyi u. 18.

Ká nyá né Mur vai Tün de 006115 3533 Mis kolc Bát ho ry sor 73/b.

Ker tész né Si mon Gab ri el la 001769 3521 Mis kolc (Szir ma) Pos ta u. 4.

dr. Ki rály Lász ló 001771 3713 Ar nót Jó kai u. 23.

Kiss Krisz ti na 006205 3433 Nyék lád há za Le hel u. 5.

Kiss Ti bor né 005686 3535 Mis kolc He gyes u. 9.

Kiss Zol tán né 004550 3529 Mis kolc Szent györgy u. 59. IV. em. 3.

Kiss né Gön czi Éva 001776 3900 Sze rencs Ma lom u. 7.

Koncz né Kon dás Tün de 001782 3900 Sze rencs Er dei F. u. 3.

Kon koly Sán dor né 001783 3529 Mis kolc Fel sõ ru zsin krt. 1. II. em. 2.

dr. Kot tek Pál né 001786 3535 Mis kolc Mo hás u. 4.

Ko vács Lász ló 004782 3625 Ózd Krú dy u. 39.

Ko vács né Bán Er zsé bet 006168 3535 Mis kolc Õz u. 22.

Ko vács né Ovád Ka ta lin 001788 3532 Mis kolc Gyõ ri ka pu 162. 3/12.

Koz má né Kiss Már ta 001790 3700 Ka zinc bar ci ka Csá kány u. 35.

Kro kos né Má tyus Irén 006806 3531 Mis kolc Bár sony Já nos u. 33. 3/1.

Kup csik Éva 001791 3526 Mis kolc Ka to wi ce u. 14. I. em. 3.

Kup csik Ka ta lin 001792 3532 Mis kolc Ká roly u. 1. I. em. 5.

La jos né Tö rök Mag dol na 001895 3526 Mis kolc Lo var da u. 4.

La u ber né Kál ná si Eri ka 001794 3980 Sá to ral ja új hely Ká ro lyi M. u. 5. III. em. 2.

Lu kács Má ria 001798 3980 Sá to ral ja új hely Jó kai u. 33.

Lu kács né Pat kó Má ria 001799 3524 Mis kolc Jó si ka M. u. 8. IV. em. 20.

dr. Ma gyar né Nagy Klá ra 001801 3561 Fel sõ zsol ca Rét föld u. 15.

Ma jo ros Ká roly 001804 3534 Mis kolc Ár pád út 54. I. em. 3.

Ma lyik Jó zsef 001806 3713 Ar nót Fel sza ba dí tók u. 58.

Mar gi ta Ist ván né 001808 3711 Szir ma be se nyõ Pe tõ fi S. u. 24.

Ma ti ka Ist ván né 001812 3521 Mis kolc (Szir ma) Jen kei u. 1.

Mát rai La jos né 001814 3532 Mis kolc Illyés Gyu la u. 24.

Mi há lyi né Bar tók Er zsé bet 001815 3528 Mis kolc Lo ko mo tív u. 10.

Mo nyók Lász ló né 001820 3561 Fel sõ zsol ca Mes ter u. 4.

Nagy Lász ló 004675 3528 Mis kolc Ber zse nyi D. u. 137.

Nagy Zsu zsan na 001823 3524 Mis kolc Jó si ka u. 13. II. em. 2.

Nagy né Tu rai Il di kó 001827 3531 Mis kolc Kõ po ros u. 1. VI. em. 3.

Né meth Gyön gyi 001828 3529 Mis kolc Kö zép szer u. 82. V. em. 3.

Op ren dek Alf réd né 001832 3524 Mis kolc Ha jós Alf réd u. 32. IV/1.

dr. Or tó György 001835 3535 Mis kolc Já nos u. 48.
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Pál Ist ván né 001836 3527 Mis kolc Baj csy-Zs. u. 39. II. em. 3.

Pál né Sol tész Ve ro ni ka 001839 3516 Mis kolc Cse rép u. 15.

Pe tõ Má ria 005386 3532 Mis kolc Da ru u. 16.

Pin kovsz ki Iza bel la 001844 3524 Mis kolc Med nyánsz ky út 4. IV. em. 2.

Pol gá ri Má tyás 001845 3842 Hal maj Dó zsa György u. 48.

Pong rácz Lász ló 001847 3950 Sá ros pa tak Szent Jó zsef u. 21.

P re is ler né dr. Cser hal mi Do rottya 001849 3529 Mis kolc Der ko vits u. 48. I. em. 5.

Pró ka y né Di ó szeg hy Ka ta lin 001851 3530 Mis kolc Pe tõ fi u. 2. fszt. 4.

Re i cher Ka ta lin 001853 3529 Mis kolc Gesz te nyés u. 2. VII. em. 2.

Ró zsa völ gyi Jó zsef né 001856 3533 Mis kolc Szán tó Ko vács J. u. 51.

Ru dolf And rás né 001857 3770 Sa jó szent pé ter Má jus 1 út 37.

Ru zsá nyi Ti bor né 005474 3580 Ti sza új vá ros Tom pa Mi hály u. 1.

Sas vá ri né Ve res Éva 001860 3525 Mis kolc Be deg völgy út 2.

Se reg Já nos 005594 3713 Ar nót Ady End re út 20.

Se reg né Csir maz Éva 004900 3400 Me zõ kö vesd Ve réb u. 28/A.

Si mo nics Gyu lá né 001861 3980 Sá to ral ja új hely Ber csé nyi út 4.

Si pos Ist ván né 005387 3529 Mis kolc Lé vay u. 9.

So ós Gyõ zõ 001865 3980 Sá to ral ja új hely Se re gély u. 14.

So ós Jó zsef né dr. Czol ler Mar git 001867 3529 Mis kolc Esz ter há zy u. 31.

Sza bó né Schmu czer Edit 005379 3800 Szik szó Mó ricz Zs. u. 28.

Szeg hõ né Gá bor Va lé ria 001874 3529 Mis kolc Per czel Mór u. 16.

dr. Sze ke res Ka ta lin 004674 3526 Mis kolc Hu ba u. 18.

dr. Sze mán Ilo na 001876 3770 Sa jó szent pé ter Sem mel we is u. 11.

Szép la ki né Sá ro si An na 001881 3980 Sá to ral ja új hely Ka zin czy u. 69.

Szi hal mi né Ko vács Zsu zsan na 001882 3508 Mis kolc Szir mai u. 7.

Szûcs An dor 001884 3529 Mis kolc Kós Ká roly u. 13.

Szûcs An dor né 001885 3529 Mis kolc Kós K. u. 13.

Szu lics Im re 002048 3529 Mis kolc Áfo nyás u. 14. 4/3.

Tál lai And rás 001889 3400 Me zõ kö vesd dr. Lu kács Gás pár út 5. I. em. 2.

Tom ko vics Ist ván né 006212 3915 Tar cal If jú sá gi Ltp. 16/3.

Tóth At ti la 005963 3521 Mis kolc Be rek kert u. 86.

Tóth Lász ló né 001898 3521 Mis kolc Ár vács ka út 30.

Tóth né dr. Pa jó Má ria 001901 3531 Mis kolc Bát ho ry I. u. 6.

Unyi Vi o let ta 006530 3529 Mis kolc Sá lyi u. 13. 6/3.

Vé csei Klá ra 004904 3525 Mis kolc Dó zsa György u. 18. I/1.

Vé csi Zsu zsan na 001724 3529 Mis kolc Szent györgy u. 89. I/2.

Ve re bé lyi Zol tán 004760 3600 Ózd Már ci us 15 út 63.

Waj lan dics Mik lós né 001914 3526 Mis kolc Ka to wi cze u. 8. I/4.

We i lan dics Mik lós 001915 3529 Mis kolc Mi kes Ke le men u. 34. III. em. 13.

Za jácz Lász ló né 005575 3530 Mis kolc Cor vin u. 5. 7/1.

dr. Zom bo ri György 001918 3530 Mis kolc Szé che nyi u. 56. III/7.

AKTÍV TAGOK - CSONGRÁD

Név Tag szám Cím

Áb ra hám né Mik lós Er zsé bet 0000460 6753 Sze ged Árok u. 10.

Agócs né Ke resz té nyi Ág nes 0000463 6725 Sze ged Re mény u. 34/A.

Amb rus Ist ván né 0006566 6800 Hód me zõ vá sár hely Zsol dos u. 22.

An gyal La jos 0000466 6725 Sze ged Rösz kei u. 4.

Aradsz ki Éva 0000467 6723 Sze ged Gát u. 7/a. IV/11.

Ár va Fe renc né 0000468 6727 Sze ged Acél u. 36/b.

Ba kó Ani kó 0000484 6792 Zsom bó Dó zsa d. 115/2.

Ba li Zsu zsan na 0004578 6600 Szen tes Csong rá di u. 72.

Bál int Eri ka 0000470 6726 Sze ged Hát sze gi u. 24.
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Bencs Fe renc 0006674 6600 Szen tes Bocs kai u. 18/A.

Bo dzsár Pi ros ka 0000476 6725 Sze ged Bál vány u. 15.

Bo kor Aran ka 0000477 6723 Sze ged Tát ra tér 1. II. em. 10.

Bor bás né Ter hes Zsu zsan na 0000478 6723 Sze ged Ke reszt töl tés u. 31. V. em. 27.

Bor bély né Szi ge ti Má ria 0005997 6900 Ma kó Rá day u. 19/d.

Bor sik Il di kó 0005066 6727 Sze ged Bánk bán u. 17.

Bör csök né Far kas Edi na 0000479 2112 Ve res egy ház Sprot föld út 21/F.

Bö röcz Mag dol na 0000480 6726 Sze ged Ábel u. 1.

Csé csei Ju dit Esz ter 0006407 6726 Sze ged Fo ga ra si u. 6/B/2.

Cser hal mi Ju li an na 0000485 6721 Sze ged Tí már u. 7.

Csi kós Er zsé bet 0000494 6721 Sze ged Va dász u. 9.

Csi kós Jó zsef né 0005109 6723 Sze ged Mik száth Kál mán u. 26. I. em. 3.

Csúcs Má ria 0000487 6787 Zá kány szék Kos suth L. u. 14.

Dö me Bál int 0000489 6771 Sze ged (Szõ reg) Ma kai u. 21.

dr. Bér czi Mi hály 0000472 6722 Sze ged At ti la u. 15.

dr. Bor zi Mik lós 0000481 2089 Tel ki Kö kör csin u. 4/b.

dr. Cza bay Ilo na 0000483 6722 Sze ged Go gol u. 6.

dr. Csa ná di György 0006332 6753 Sze ged Árok u. 4.

dr. Far kas né Hor váth Mag dol na 0006513 6726 Sze ged Al só ki kö tõ-sor 6. I/4.

dr. Ga ál Ist ván né 0000499 6721 Sze ged Te le ki u. 16.

dr. Kar say Éva 0000527 6725 Sze ged Pe tõ fi Sán dor sgt. 37/A.

dr. Má jer Já nos 0000559 6726 Sze ged Gyer gyói u. 5.

dr. Mol nár Ist ván 0000569 6800 Hód me zõ vá sár hely If jú ság u. 21.

dr. Oláh né dr. Szán tó Má ria 0006502 6723 Sze ged Batt hy ány u. 16.

dr. Per jé si né Sán dor Ka ta lin 0006282 6771 Sze ged Temp lom tér 3.

dr. Pet kó Bé la 0000589 6800 Hód me zõ vá sár hely Lá zár u. 46/a.

dr. Si mon Va lé ria 0004793 6722 Sze ged Al föl di u. 6.

dr. Szücs La jos 0000613 6724 Sze ged Ger gely köz 2/A/3.

dr. Tör zsy né Per je Mar git 0000586 6722 Sze ged Bol dog asszony sgt. 19.

dr. Tür kös sy Ani kó 0000624 6720 Sze ged Õsz u. 34.

dr. Vá mo si Lu kács 0000625 6723 Sze ged Hol ló u. 7/B.

En gi Pé ter 0004800 6726 Sze ged Fõ fa sor 214.

Ézsi ás Lász ló Ti bor 0000491 6791 Sze ged
(Kis kun do rozs ma)

Ka mil la u. 43/B.

Fá bi án né De me ter Éva 0000492 6600 Szen tes Ba bós u. 12.

Far kas Jó zsef 0000493 6726 Sze ged Pán cél köz 16.

Far kas Zol tán né 0000495 6640 Csong rád Nár cisz u. 7.

Fe ke te Csil la 0000496 6728 Sze ged Nép dal u. 19.

Fe ke te Ist ván 0004792 6640 Csong rád Cse me gi K. u. 34.

Fél egy há zi Tö rök né So mo gyi Éva 0000497 6600 Szen tes So mo gyi Bé la u. 49/b.

Fi lep Irén 0000618 6772 Deszk Kos suth u. 22.

Fla mann Ka ta lin 0005556 6800 Hód me zõ vá sár hely Csil lag u. 47/a.

Gá bor Ist ván né 0000500 6723 Sze ged Bi ha ri u. 32/b.

Gaj dán né Szat má ri Má ria 0000501 6723 Sze ged Tó u. 14/b.

Ge de i né Fa ze kas Zsu zsan na 0006024 6753 Sze ged Szi rom u. 22.

Gön czy Ist ván né 0000502 6726 Sze ged Pinty u. 9/3.

Gu lyás Ist ván né 0000503 6760 Kis te lek Ta nya 198.

Gu lyás né Ber ta Zsu zsa 0000504 6726 Sze ged Bla ha L. u. 3.

Györ ke i né Lip ták Zsu zsan na 0000506 6726 Sze ged Töl tés u. 7.

Gyu ris Má ria 0000507 6785 Pusz ta mér ges II. ke rü let 1.

He ge dûs Jó zsef né 0000511 6640 Csong rád Gyó ni G. u. 6.

Hor váth Il di kó 0000516 6723 Sze ged Hü velyk u. 2/c. IV/14.

Jan kó Zol tán 0000520 6800 Hód me zõ vá sár hely Nyizs nyai G. u. 5.

Ju hász Ven del né 0000521 6727 Sze ged Ger le u. 69.

Ju hász Zsu zsan na 0000522 6726 Sze ged Gi zel la u. 28.
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Just Jó zsef né 0000523 6724 Sze ged Ká tai u. 9.

Kál ló Szi lárd Gyu la 0000524 6900 Ma kó Le hel u. 1/b.

Ka sza Er zsé bet Vik tó ria 0000528 6771 Sze ged (Szõ reg) Tig ris u. 15.

Kel ler Pi ros ka 0000531 6640 Csong rád Hu nya di tér 12. II. em. 7.

Ke néz Fe renc 0000532 6727 Sze ged Ben czúr Gy. u. 42.

Kersch Ilo na 0000535 6723 Sze ged Csu ka u. 29.

Kis Pál Lász ló 0000537 6726 Sze ged Ved res u. 12. III. em. 16.

Kis há zi Lász ló né 0006598 6800 Hód me zõ vá sár hely Ipoly u. 40.

Kis né Sza bó Te ré zia 0000538 6600 Szen tes Wes se lé nyi u. 61.

Kiss Fe renc né 0000539 6724 Sze ged Pet re si u. 2/A. I/4.

Kiss Sán dor 0000540 6726 Sze ged Bal fa sor 32.

Ko csis Fe renc 0000542 6600 Szen tes Köz tár sa ság u. 1/6.

Ko csis György 0000543 6726 Sze ged Wal lisch K. u. 16.

Ko csis né Zsó tér Ro zá lia 0000544 6821 Szék ku tas Né meth Lász ló u. 3.

Kó már Já nos 0000545 6723 Sze ged Bu da pes ti krt. 22/b. II/8.

Ko rom Fe renc 0000547 6726 Sze ged Pinty u. 16/b.

Kosz tán di Ri ta 0000549 6771 Sze ged Szeg fû u. 43.

Kot hencz Ede Gé za 0000550 6724 Sze ged Ró kus krt. 29. I. em. 2.

Kot hencz Ede Já nos 0006345 6723 Sze ged Épí tõ u. 11/a. IV/9.

Kõ vág óné Ócsai Mag dol na 0000551 6772 Deszk Ker tész u. 14.

Kruzs licz né Kar kecz An na 0006167 6710 Sze ged Kö kör csin u. 41.

Les kó Ist ván né 0000556 6723 Sze ged Csong rá di sgt. 75/A. II. em. 6.

Lu dá nyi né Baj nok Fri de ri ka 0000557 6723 Sze ged Ta bán u. 36.

Lu ká csi Ist ván 0006427 6721 Sze ged Ju hász Gyu la u. 25. II/6

Ma gyar Já nos né 0000558 6771 Sze ged (Szõ reg) Sar kan tyú u. 72/b.

Maj láth Er zsé bet 0006738 6727 Sze ged Ba ko nyi u. 2/a.

Mé ne si Jó zsef 0000563 6800 Hód me zõ vá sár hely Ol dal ko sár u. 11.

Mol nár Al bert né 0000568 6722 Sze ged Ti sza La jos krt. 77. II. em. 11.

Mol nár Mar git 0000571 6725 Sze ged Rá kó czi u. 61.

Nagy Il di kó 0005092 6720 Sze ged Ber zse nyi u. 3.

Nagy Lász ló né 0000575 6723 Sze ged Vaj da u. 7/b. 

Nagy mi hály Ju li an na 0000577 6763 Szaty maz Sze ge di u. 3.

Né meth Já nos né 0000579 6723 Sze ged Szil lé ri sgt. 42.

Oláh né Kál mán Ka ta lin 0000580 6728 Sze ged Gyü mölcs u. 8.

Olasz Ist ván 0000581 6800 Hód me zõ vá sár hely Hon véd u. 10.

Pál fi Lász ló 0000584 6726 Sze ged Ba goly u. 3/b.

Papp né Du dás Er zsé bet 0000585 6723 Sze ged Gyöngy vi rág u. 8/a. III. em. 6.

Per sa y né Dré ge lyi Ju dit 0000588 6723 Sze ged Vaj da u. 5/b. II/5.

Pé ter Zsu zsan na 0005106 6792 Zsom bó Ko dály Zol tán u. 2.

Pet rovsz ki Pál 0000590 6723 Sze ged Bárt fai u. 25.

Pin tér Már ta 0006283 6726 Sze ged Szent-Györ gyi A. u. 49.

Pó pity Ist ván 0000592 6726 Sze ged Trak tor u. 59.

Po po vics né Pa lócz Má ria 0000593 6791 Sze ged Föl szél u. 24.

Sáf rány Mi hály 0000595 6726 Sze ged Pet ro zsé nyi u. 17.

Sar ka di At ti la 0000598 6900 Ma kó Kál vá ria u. 23.

Si ket Má ria 0000471 6724 Sze ged Ró ku si krt. 29. IV. 24.

Si mon né Kó szó Mag dol na 0000548 6726 Sze ged Pán cél köz 13.

So mo gyi Ri ta 0006396 5900 Oros há za Szü ret u. 8.

Sós Jó zsef né 0000602 6800 Hód me zõ vá sár hely Ger le u. 2.

Ste fán Jó zsef 0000603 6772 Deszk Kos suth u. 55.

Sza bó Ist ván Zsolt 0006395 6723 Sze ged Ola jos u. 10/b. II/8.

Sza bó Pé ter 0006839 6600 Szen tes Szon di u. 7.

Sza bó né Ba csa Má ria 0000606 6630 Mind szent Tég lás u. 15.

Sza kál Pál né 0006452 6720 Sze ged Ber zse nyi u. 1.

Sza káll An tal 0000607 6726 Sze ged Fürj u. 33/c.
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Sza káll né Pej kó Jo lán 0000608 6726 Sze ged Má ria u. 21.

Sza mos kö zi Ani kó 0006397 6600 Szen tes Ber csé nyi u. 76.

Sze les Bé la 0000609 6726 Sze ged Tam bu ra u. 21.

Sze les Bé lá né 0000610 6726 Sze ged Tam bu ra u. 21.

Szi lá gyi né Jan csó Ilo na 0000611 6724 Sze ged Öt ha lom u. 39. III. em. 9.

Szö ke Ilo na 0000612 6726 Sze ged Thö köly út 57.

Szu ro vecz né Sze les Ág nes 0006510 6772 Deszk Ja kabb Gyu la u. 16.

Tá bit Ele mér 0005473 6800 Hód me zõ vá sár hely Gar zó Im re u. 7.

Ta kács La jos 0000614 6726 Sze ged Kö zép fa sor 37. II. em. 3.

Ter hes né Mi le tin Ka ta lin 0000617 6771 Szõ reg Bá nya u. 22.

Ti már né Sta be recz Te réz 0000619 6600 Szen tes Kiss B. u. 4.

Tor nai Jó zsef né 0000620 6753 Sze ged (Tá pé) Já vor ka u. 8.

Var ga Já nos né dr. 0000627 6723 Sze ged Csong rá di sgt. 67/A.

Var gá né Ecse ri Ró zsa 0000628 6762 Sán dor fal va Sö vény há zi u. 63.

Vá ri né Ká dár Mar git 0000630 6640 Csong rád Cse me gi Ká roly u. 6.

Vas Gé zá né Uj vá ri Pi ros ka 0005093 6762 Sán dor fal va Dó zsa u. 21.

Ve réb Zsu zsan na 0000633 6726 Sze ged Ökör szem u. 28.

Ve res Ká roly 0000632 6721 Sze ged Bocs kai u. 9.

We sze lovsz ky né dr. Klemm Irén 0000636 6725 Sze ged Fel hõ u. 8. I. em. 3.

Zsi vin Ág nes 0000638 6792 Zsom bó Ju hász Gyu la u. 19.

Zsó tér Ka ta lin 0000639 6821 Szék ku tas Pe tõ fi u. 11.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - CSONGRÁD

Név Tag szám Cím

Áb ra hám Ist ván né 0006011 6792 Zsom bó Rad nó ti u. 12.

Áb ra hám Pál né 0006732 6900 Ma kó Gõz ma lom u. 1/B.

Ádám Fe renc né 0000461 6763 Szaty maz Kos suth u. 59.

dr. Ádok né Dan kó Éva 0000462 6728 Sze ged Bak tói u. 22.

Al bert né Nagy Ben kõ Má ria 0000464 6800 Hód me zõ vá sár hely Borz u. 59.

Bál int Eri ka 0006473 6724 Sze ged Ró ku si krt. 72. III/8.

Ba ra nyi Irén 0006071 6726 Sze ged Fõ fa sor 156. fszt. 2.

dr. Bo da Sán dor 0000474 6724 Sze ged Lon do ni krt. 1/B. II. lh. fszt. 3.

Bo dzsár Il di kó 0000475 6725 Sze ged Do bó u. 59.

Bor bás Le ven te 0005673 6783 Ásott ha lom I. kör zet 5.

Bõ sze At ti lá né 0000482 6721 Sze ged Hul lám u. 7.

De zsõ Etel ka 0000488 6600 Szen tes Ga ál Ist ván u. 4.

Far kas Gab ri el la 0005080 6729 Sze ged Szi gony u. 49/B.

Fo dor Lász ló né dr. 0000498 6720 Sze ged Dó zsa Gy. u. 14. III/23.

Ge ra Edit 0006577 6725 Sze ged Csön des u. 18.

Gon da And rás né 0005200 6750 Al gyõ Gé za u. 29.

dr. Gyön gyö si Jó zsef 0005988 6723 Sze ged Ke reszt töl tés u. 12. IV/20.

Gyu la i né Bo zó Ka ta lin 0005580 6900 Ma kó Ta tár u. 4.

dr. Haj nal Im re 0000508 6726 Sze ged Szent-Györ gyi Al bert u. 25.

Ha ra kály Gá bor 0002795 6723 Sze ged Ma lom u. 16.

dr. Har mai Lász ló né 0000509 6800 Hód me zõ vá sár hely Rud nay Gy. u. 2/A. I/4.

Héj ja Jó zsef 0000513 6800 Hód me zõ vá sár hely Rud nay Gy. u. 53. I/5.

He rold Sán dor né 0006232 6728 Sze ged Híd ve rõ u. 37.

He ve si Sán dor 0005511 6800 Hód me zõ vá sár hely Szent An tal u. 13.

He ve si Vil mos né 0000514 6729 Sze ged Pa lán kai u. 27.

Hor váth An dor né 0000515 6791 Sze ged Tö rõ u. 20.

Hor váth Ist ván 0000517 6726 Sze ged Hárs fa u. 23/3.
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Hu dák Mar git 0000519 6723 Sze ged Csu ka u. 27.

dr. Kál mán Zol tán 0006035 6725 Sze ged Föld mi ves u. 33.

Kar linsz ki Ti bor 0000525 6800 Hód me zõ vá sár hely Zrí nyi u. 74.

Ka szás Le ven te 0006809 6800 Hód me zõ vá sár hely Rad nó ti Mik lós u. 2.

Kaszt ner né Hor váth Éva 0000529 6729 Sze ged Moz dony u. 43.

Ke le men né Ba logh Tün de 0006823 6724 Sze ged Zá kány u. 52.

Ke le men né Szal ma Má ria 0000530 6724 Sze ged Zsit va sor 2/b. II/5.

dr. Ke re pes Pi ros ka 0000534 6753 Sze ged Szend rey J. u. 31.

Kis apá ti An gé la 0006322 6786 Ru zsa Öt tö mö si u. 20.

Kmety kó né Gön czi Ani kó 0005484 6724 Sze ged Mak kos er dõ sor 46.

Kó kai Jó zsef né 0005420 6775 Ki szom bor De ák F. u. 29/a.

Kon dász né Tö rök Ad ri enn 0006264 6725 Sze ged Pász tor u. 2.

Kó nya Mi hály 0000546 6791 Kis kun do rozs ma Jász u. 32.

Ko vács Já nos né 0006254 6800 Hód me zõ vá sár hely Csil lag u. 80.

Kõ vág óné Sá ri Il di kó 0000552 6791 Sze ged Al pá ri Gy. u. 18.

Kur gyis Fe renc 0002188 6723 Sze ged Gáz u. 14. A lh. II/8.

La czi Hed vig 0000554 1118 Bu da pest Rét köz u. 43/b.

Ma la tinsz ki Má ria 0000561 6728 Sze ged Pá zsit u. 21.

Ma ri Te ré zia 0000533 6721 Sze ged Oszt rovsz ky u. 21-23.

dr. Már kus né dr. Nász Ju li an na 0000562 6728 Sze ged Tölgy fa u. 8.

Mé szá ros né Pé csi Zi ta 0006737 6726 Sze ged Kö zép fa sor 15/b.

Mol nár Ala jos né 0000567 6800 Hód me zõ vá sár hely Öreg mag tár u. 1. 102.

Mol nár Ju lia 0006583 1121 Bu da pest Li dérc u. 25.

Mü he lyi Fe renc né 0000572 6724 Sze ged Üs tö kös u. 3/B. II. 4.

Mus kó né Szá za dos Má ria 0000573 6710 Sze ged Ba zsa li kom u. 38.

dr. Nagy Ju dit 0000574 6726 Sze ged Cin ke u. 8/1.

Négy ök rû Lász ló 0000578 6723 Sze ged Bu da pes ti krt. 21/a.

Óno di né Kó szó Ju li an na 0000582 6728 Sze ged Völgy ér hát u. 13.

Or bán Ju li an na 0000583 6800 Hód me zõ vá sár hely Már ton u. 3.

Pa muk Etel ka 0005318 2134 Szõd Ve tés u. 2505.

Papp né Sza bó Ág nes 0006324 6600 Szen tes Áchim And rás u. 6.

dr. Pig nitz ky György né 0000591 6722 Sze ged Pá ri zsi krt. 44.

Rácz né Ta ka ró Etel 0004545 6800 Hód me zõ vá sár hely Mó ricz Zs. u. 48.

Ra dics Zsu zsan na 0005424 6754 Új szen ti ván Pe tõ fi u. 6.

Rusz csák né Nagy Ág nes 0000594 6721 Sze ged Kál vin tér 3-4/B. III. em. 6.

Sán dor Már ta 0000597 6724 Sze ged Ipoly sor 13/a. IX/26.

Sár kö zi né Se bõk Györ gyi 0005992 6771 Sze ged Bá nya u. 12.

Se ges vá ry Lász ló né dr. 0000599 6721 Sze ged Szent Ist ván tér 12-13.

Se res György 0000600 6781 Do ma szék Bo jár hal mi u. 13.

Stutz mann Vil mos né 0005918 6771 Sze ged Új vi lág u. 1.

dr. Sza bó né dr. Nagy And rea 0006485 1024 Bu da pest Ganz u. 5.

Sze csõ di Ist ván né dr. 0006209 6772 Deszk Zrí nyi u. 18.

Tö rök Krisz ti na 0004673 6725 Sze ged Araszt u. 6/1.

Tö rök Zsu zsan na 0005069 6750 Al gyõ Kó csag u. 18.

Tú ri An na 0000622 6753 Sze ged Ma da rász u. 19.

Vá gó At ti lá né 0006692 6726 Sze ged Töl tés u. 58.

Vá mos né Ró zsa völ gyi Tün de 0006271 6640 Csong rád Mus kát li u. 8/a. III/10.

Var gá né Ko vács Er zsé bet 0000629 6771 Sze ged Szeg fû u. 41.

Vi kor Be at rix 0006177 6721 Sze ged Len gyel u. 4/a.

Zsi kó Ist ván 0000637 6722 Sze ged Tö rök u. 3. I. em. 3.
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Agg Eri ka 000334 8000 Szé kes fe hér vár Gyü mölcs u. 21.

Ba jo mi né Nyi ra ti Mag dol na 006159 8137 Me zõ ko má rom Pe tõ fi u. 77.

Ba kó Fe renc né 000337 8000 Szé kes fe hér vár Szõ lõ u. 46.

Bán fi né Ko vács Ri ta 006109 2421 Nagy ve nyim Kos suth L. u. 38.

Ba ra nyai Im ré né 000338 8000 Szé kes fe hér vár Tó vá ros la kó ne gyed 25. fszt. 3.

Bi ró Ist ván 000339 8000 Szé kes fe hér vár Mik száth K. u. 1. III. em. 12.

Bí ró Ta más 005103 8000 Szé kes fe hér vár Vág új he lyi u. 26.

Bo gyó Ti bor né 000340 8000 Szé kes fe hér vár Sza mos u. 65.

Bo tos Ist ván 000341 8000 Szé kes fe hér vár Os ko la u. 11.

Börcs Krisz ti na 005923 2060 Bics ke Kis fa lu dy u. 21. I/5.

Brich ter Jó zsef né 000342 8060 Mór Cso ko nai u. 9.

Bucs ky Ár pád 000343 2067 Szár li get Tölgy fa u. 1/c.

Csá kány né As chenb ren ner Ju dit 000345 8000 Szé kes fe hér vár Bé bic u. 81.

Csiz ma dia Ist ván 000347 8154 Pol gár di Bocs kai u. 4.

Dinnyés György 000893 8000 Szé kes fe hér vár Al más sy te lep 4. III/53.

Dom bi Lász ló né 000348 8000 Szé kes fe hér vár Hu szár u. 2. III/31.

dr. Gá licz Ti bor 000357 8000 Szé kes fe hér vár Sas vá ri u. 62.

dr. Láng Zol tán né 000387 8000 Szé kes fe hér vár Pop rá di u. 35.

dr. Rosz kopf né Szi nay Gab ri el la 005930 8000 Szé kes fe hér vár Szi get u. 47. III/7.

dr. Ujj né Blesz Mag dol na 000441 8000 Szé kes fe hér vár Kõ rös me zei u. 16.

Du dás Csa ba 006112 8000 Szé kes fe hér vár Bé la út 56.

El bert né Ru zics ka Ilo na 006533 8000 Szé kes fe hér vár Me zei út 37.

Far kas Bé lá né 000350 8000 Szé kes fe hér vár Sar ló u. 16. VI/41.

Far kas Pé ter 000351 8000 Szé kes fe hér vár Ér sek új vá ri u. 17.

Fe hér vá ri né Põcz Il di kó 000896 7200 Dom bó vár Hu nya di tér 34/B. II. em. 5.

Frank Jó zsef 000353 8000 Szé kes fe hér vár Pro hász ka Ot to kár út 15. I. em. 7.

Fül ler né Szûts Éva 000354 8000 Szé kes fe hér vár Krasz nai u. 25.

Fü rész Lász ló 006023 7000 Sár bo gárd Dam ja nich út 48.

Gá licz Pé ter 000356 8000 Szé kes fe hér vár Gyü mölcs u. 21.

Ga ra mi Fe renc 000359 8000 Szé kes fe hér vár Jan ko vich F. u. 26. III. em. 14.

Ga ra mi Jú lia 000360 8000 Szé kes fe hér vár Hu szár u. 2. III/41.

Gel lér né Ba las sa Éva Má ria 006359 7100 Szek szárd Mé rey u. 23.

Ger gely La jos 000362 2435 Nagy lók Rá kó czi u. 7.

Gum bér Li dia 000364 8000 Szé kes fe hér vár Ho mon nai u. 14.

Gyö re Sán dor né 000365 8000 Szé kes fe hér vár Tass u. 17.

Ha jas Fe renc né dr.dr. Bocs kov J.Do ri ta 000367 8074 Csó ka kõ Tölgy fa u. 91.

Har tyá ni György 000368 8000 Szé kes fe hér vár Gé za u. 59.

Jan csó Éva 006320 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai u. 46.

Karpf né Ko lozs vá ri Bor bá la Ibo lya 000373 8000 Szé kes fe hér vár Jó zsef A. u. 21. III. em. 7.

Ken de re si né Var ga Ilo na 000374 8111 Se re gé lyes Bocs kay u. 67.

Ke reszt Sán dor né 006117 2454 Iván csa Hu nya di u. 180.

Ke resz tu ry Já nos 000375 2400 Du na új vá ros Jó kai Mór u. 28.

Kis Ka ta lin 004808 8000 Szé kes fe hér vár Po zso nyi út 73.

Kis berk Jó zsef 005836 8000 Szé kes fe hér vár Bo tond u. 25.

Kiss Ta más né 000378 8000 Szé kes fe hér vár Ke szeg fal vi köz 11/G.

Kiss né Szám adó Va lé ria 000380 8083 Csák vár Trak to ros u. 7.

Ko vács At ti la Ist ván 000382 8000 Szé kes fe hér vár Szent Ven del u. 12.

Ko vács Do mo kos 000383 2400 Du na új vá ros Ok tó ber 23. tér 7. II/3.

Ko vács Ju dit 005726 2400 Du na új vá ros Hold u. 1. I/1.

Ko vács Sán dor né 006374 8042 Mo ha Fõ u. 38.

Koz ma La jos 000384 8000 Szé kes fe hér vár Hor vát I. ltp. 18. II. em. 19.

Kul csár Sán dor 000386 8000 Szé kes fe hér vár Ho mon nai u. 38.

La di Já nos né 006558 8154 Pol gár di Kos suth u. 70.

Lé kó Mi hály né 006459 8000 Szé kes fe hér vár Bé bic u. 57.
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Lend vai Kál mán né 000389 8000 Szé kes fe hér vár Tren csé ni u. 24.

Lics Má ria 000390 8095 Pá kozd Dó zsa György u. 38.

Li zák Ist ván né 000391 2427 Ba racs Dó zsa Gy. u. 13/a.

Lõ rincz Ju li an na 006245 2483 Gár dony Ba bits u. 3.

Ma ár Ta más 004840 8000 Szé kes fe hér vár Ho mok sor u. 3.

Mar kalt Jó zsef né 004502 2451 Er csi Tol di u. 6.

Ma tol csi né Ud var dy Már ta 005203 8000 Szé kes fe hér vár Ká roly Já nos u. 34. IV. em. 10.

Me csei Sán dor 000394 8000 Szé kes fe hér vár Ti te li u. 31/A.

Meg lécz Já nos 002002 2473 Vál Dam ja nich u. 94.

Mi kó né Hor váth Ri ta 000395 8000 Szé kes fe hér vár Ál mos ve zér u. 24.

Mol nár An tal né 000396 8000 Szé kes fe hér vár 
Bör gönd pusz ta

Fõ u. 47.

Mó ricz Ár pád 000397 8000 Szé kes fe hér vár Roz go nyi P. u. 13.

Nagy Er zsé bet 000398 8092 Pát ka Kos suth u. 103.

Nagy György Gyu la 000399 8151 Sza bad battyán Csók Ist ván u. 11.

Nagy Jó zsef 000400 8000 Szé kes fe hér vár Ba las si B. u. 14.

No fi czer Ta más Kál mán né 004842 8151 Sza bad battyán Jó kai u. 11/a.

Oláh Já nos 000402 2400 Du na új vá ros Ró mai krt. 40. III/1.

Oros né Szán tó Mag dol na 000403 2459 Rác al más Er dõ sor 1/A.

Ó vá ri Lász ló né 006665 8095 Pá kozd Dam ja nich u. 18.

Pá li At ti la 000404 8000 Szé kes fe hér vár Zsol nai u. 23.

Pet rõcz Ju dit 000405 8000 Szé kes fe hér vár Ko do lá nyi Já nos út 4.

Pócs György 005981 8000 Szé kes fe hér vár Far kas ver mi u. 1/b.

Po gács né Zol czer Ka ta lin 000407 8060 Mór Szt. Bor bá la u. 76.

Po lyák Ka ta lin 000408 2451 Er csi Jó kai u. 18.

Posch né Ma tu sek Zsu zsan na 000409 2400 Du na új vá ros Öreg hegy u. 8.

Po vol nik György né 000410 8000 Szé kes fe hér vár Csák tor nyai út 12.

Ra da Já nos né 006368 8000 Szé kes fe hér vár Zá moly u. 75.

Roc ken ba u er Gab ri el la 000412 2463 Tor das Rá kó czi út 32.

Rom vá ri Már ta 006224 8000 Szé kes fe hér vár Krasz nai u. 27.

Sán dor Ká roly 000413 8000 Szé kes fe hér vár Mó ricz Zs. u. 103. I/1.

Sár kö zy Lász ló 000414 8000 Szé kes fe hér vár Köny ves K. u. 3.

Schmidt Fe renc 000415 8060 Mór Nap su gár út 29.

Schmidt Gá bor né 000416 8060 Mór Szent Bor bá la u. 9.

Se bes tyén Ger gely 000417 8000 Szé kes fe hér vár Pan cso vai u. 7.

Se rák né Ba logh Zsu zsan na 006103 2484 Agárd Szé che nyi u. 23.

Som or jai Vil mos 000420 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 12/A.

Sü me gi né Ju hász Ilo na 000423 2400 Du na új vá ros Gár do nyi G. u. 41.

Sver tecz ki Jó zsef né 000424 8000 Szé kes fe hér vár Lom ni ci u. 45.

Sza bó Ir ma 000426 1034 Bu da pest Sel me ci u. 34. III/1.

Sza bolcs né Kon csag Éva 005905 8000 Szé kes fe hér vár Ke le men B. u. 28. II/4.

Sza bó né Ihos Er zsé bet 000427 8000 Szé kes fe hér vár Nyit rai u. 20.

Sza kol ca i né Bá rány Te ré zia 000428 8000 Szé kes fe hér vár Jó kai u. 10/c. fszt. 1.

Szár szó György 006508 8000 Szé kes fe hér vár Rá dió u. 8/b.I/1.

Szen tá go ta i né An ge li Ágnes 005205 8000 Szé kes fe hér vár Ma ro si A. u. 3.

Szûcs Ist ván né 000432 8000 Szé kes fe hér vár Se re gély esi u. 29/B.

Ta kács Ti bor 004837 2475 Ká pol nás nyék Dó zsa Gy. u. 17/a.

Ta más Szil via 000433 8000 Szé kes fe hér vár La ka tos u. 5.

Ta má si Bé lá né 000434 8000 Szé kes fe hér vár Ma lom u. 9/a.

Ta ri Já nos né 000435 2421 Nagy ve nyim Szé ché nyi u. 29.

Tar ró Ist ván ifj. 000436 8000 Szé kes fe hér vár Bu dai út 344.

Tóth né Nagy Etel ka 000439 2400 Du na új vá ros Ká ro lyi M. sor 2. II. em. 1.

Vág völ gyi Lász ló 000442 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai u. 64.

Var ga Sán dor 000443 8000 Szé kes fe hér vár Ba la to ni út 7.

Vég vá ri né Kar dos Zsu zsan na 006550 2060 Bics ke Vaj da Já nos u. 28.

Vicz kó Jó zsef 000444 2421 Nagy ve nyim Ne fe lejcs u. 8.
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Voj tek né dr. Sze mõk Edit 000445 8000 Szé kes fe hér vár Kom já ti u. 3.

Wi nec ker Ibo lya 000446 2400 Du na új vá ros Szó rád u. 16. I. em. 2.

Zim mer mann Jó zsef né dr. 000447 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai u. 45.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - FEJÉR

Név Tag szám Cím

Ba ki Im ré né 006501 2454 Iván csa Hu nya di út 1/5.

Ba ra nya i né Zú gó Éva 006257 8000 Szé kes fe hér vár Jan csár u. 46. II/9.

Ba ra nyi Éva 005747 8000 Szé kes fe hér vár Sü tõ u. 42. II/10.

Bõ szé né Amb rus Éva Ma ri an na 004844 8000 Szé kes fe hér vár Víz ak nai u. 46.

Bo tos Ág nes 006655 8000 Szé kes fe hér vár Vi rág u. 70.

Czi ne ge Im ré né 000344 2459 Rác al más Mar ti nász út 27.

Csa pó Szil via 000346 2400 Du na új vá ros Sza bad ság út 16. 2. 3.

Csá szár Gyu lá né 000449 8000 Szé kes fe hér vár Rutt kai út 33.

Csök li Iza bel la 000450 1145 Bu da pest Já vor u. 8.

De Ros si Éva 000336 2484 Agárd Is ko la u. 23.

Éb ner Vil mos né 000451 8000 Szé kes fe hér vár Or go na u. 33.

Ei cham mer Já nos 004869 2400 Du na új vá ros Gand hi u. 54.

Fa lu si Ta más né 000349 8000 Szé kes fe hér vár Csi tá ry u. 1.

Fo dor Edit 004838 8000 Szé kes fe hér vár Fõ u. 15.

Fo dor né Var ga Ág nes Mar git 000452 2400 Du na új vá ros La jos ki rály krt. 13. fszt. 2.

Föl des Lász ló 005141 8000 Szé kes fe hér vár Bárt fai u. 42.

Fol meg né Czi rák Ju li an na 005056 8000 Szé kes fe hér vár Do nát u. 61.

dr. For gó Bé la 000352 8000 Szé kes fe hér vár Ér sek új vá ri u. 21.

Ge de on né Var ga Éva 000361 8000 Szé kes fe hér vár Dob si nai u. 5.

Go lu beff né Var ga Má ria 006578 8000 Szé kes fe hér vár Szé na tér 3.

Go óts Fe renc Gá bor 000363 8000 Szé kes fe hér vár Ba las si B. u. 10.

Gyár fás né Im re Éva Klá ra 006629 2484 Agárd Eöt vös tér 13.

György né Grószl Ka ta lin 000366 8000 Szé kes fe hér vár Tol nai u. 12. fszt. 1.

Hé ger né Kiss Il di kó 005949 2400 Du na új vá ros Száz szor szép u. 7.

He in rich Já nos 005937 8000 Szé kes fe hér vár Lö völ de u. 10. II/9.

Hu ber né Kun csik Zsu zsan na 000455 8000 Szé kes fe hér vár Ke le men Bé la u. 61. III. em. 1.

Im re Zsu zsan na 006074 8000 Szé kes fe hér vár Ká roly J. út 36. IV/8.

Ke reszt Sán dor 006116 2454 Iván csa Hu nya di u. 180.

Kindl né He gyi Etel ka 005975 8000 Szé kes fe hér vár Bárt fai u. 1/12.

Kiss Ist ván 000377 2400 Du na új vá ros Jó kai u. 43.

Kiss Ti bor né 000379 2400 Du na új vá ros Köl csey F. u. 17.

Kó csá né Hor váth Eri ka 006763 8000 Szé kes fe hér vár Sza bad kai köz 2.

Ko csis-Jut ka Ist ván 005460 8043 Isz ka szent györgy Már vány kert 27.

Ko vács Yvet te Hel ga 000456 8000 Szé kes fe hér vár Rá kó czi u. 12. IX/59.

Kris tóf Zol tán né 000385 8000 Szé kes fe hér vár Ki ni zsi u. 16.

Ku na Zsu zsan na 006147 2462 Mar ton vá sár Baj csy-Zs. u. 30/b.

Lász ló né Wág ner Éva 005990 8000 Szé kes fe hér vár Kas sai u. 100.

Len csés Ist ván né 006552 8000 Szé kes fe hér vár Mu rá nyi u. 24.

Ma ár Ta más né 006481 8000 Szé kes fe hér vár Ho mok sor 3.

dr. Ma da rász Lász ló 000392 8000 Szé kes fe hér vár Ne fe lejcs u. 56/c

Ma gyar Edit Er zsé bet 005339 8000 Szé kes fe hér vár Pi linsz ky tér 9. II/7.

Ma ros vá ri Fe renc 006323 8000 Szé kes fe hér vár Mó ricz Zsig mond u. 11.

Meny hárt Ró bert 005694 8095 Pá kozd Rá kó czi út 35.

dr. Nagy Zsu zsan na 005320 8000 Szé kes fe hér vár Kom já ti u. 12.

Nagy né Vi czai Ro zá lia 000401 2427 Ba racs If júság út 37.

Né meth Ist ván 004843 8000 Szé kes fe hér vár Bárt fai u. 41/b.

Né meth Ist ván né 005980 8130 Enying Batt hy ány u. 5.
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Pál mül ler Bé la Im ré né 006548 2454 Iván csa Hu nya di u. 159.

Papp né Or bán Ág nes 004841 2400 Du na új vá ros Sza bad ság u. 5. IV. em. 1.

Pász tor Jó zsef né 000457 8000 Szé kes fe hér vár Rá kó czi u. 10. VII. em. 22.

Pisch Jó zsef né 000406 8060 Mór Mar ti no vics u. 46/a.

Ra kon cza Szil via 005617 8143 Sár szent mi hály Arany Já nos u. 9.

Rancz né Rácz Gyön gyi 000411 8000 Szé kes fe hér vár Lö csei u. 6.

Rem sei Má ria 005743 8000 Szé kes fe hér vár Jan ko vics u. 26. III/15.

Re zes And rea 000381 2091 Etyek Vö rös marty u. 36.

Sa lán ki Ani kó 006325 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai út 41.

Sas vá ri né Gyö rök Gyön gyi 006268 8111 Se re gé lyes Liszt F. u. 10.

Si migh né Bá tor Klá ra 000458 8000 Szé kes fe hér vár Po zso nyi u. 77.

Sop ro ni Ma ri an na 000422 8060 Mór Köz tár sa ság tér 6.

Sza bó Il di kó 006076 8151 Sza bad battyán Bem J. u. 1.

Sza bó Ist ván 005324 8000 Szé kes fe hér vár Sar ló u. 13. fszt. 2.

Szo bosz lai Eni kõ 006470 2060 Bics ke Vaj da Já nos u. 6.

Szõts né Csák vá ri Irén 004839 8000 Szé kes fe hér vár Ke le men B. u. 1. IV. em. 12.

Szüts né Róth Bri git ta 005665 8000 Szé kes fe hér vár Csíki u. 11.

Tó bel Fe renc né 000437 8130 Enying De ák F. u. 23/b.

Tóth Jó zsef 005151 8000 Szé kes fe hér vár Do nát u. 30.

Tultz né Fü re di Éva 000440 8060 Mór Ár ki u. 11.

dr. Vár ko nyi Györ gyi 000459 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai u. 75.

Vin cze Ág nes 000358 2400 Du na új vá ros Ró mai krt. 32/A. VIII. em. 4.

Viz ler Vik tó ria 005573 1037 Bu da pest Ha ránt köz 3/B.

Zó lyo mi Sán dor né 000448 2091 Etyek Öreg he gyi u. 21.

Zsó lyom Zsu zsan na 005283 8000 Szé kes fe hér vár Szi get u. 11. IV/12.

AKTÍV TAGOK - GYÕR-MOSON-SOPRON

Név Tag szám Cím

Ab dai Ká roly 004584 9300 Csor na Fel sõ sze ri ltp. 32.

Al bert At ti la 005896 9023 Gyõr Ti ha nyi Á. u. 78.

Ámon Pál He i ling 004989 9022 Gyõr Czu czor G. u. 15.

An tal Jó zsef né 004290 9200 Mo son ma gya ró vár Hold u. 8/b. I. em. 4.

Ár va völ gyi Bé lá né 004292 9400 Sop ron Vár ke rü let 17.

Ba czo ni Pé ter né 004294 9012 Gyõr Ybl Mik lós u. 22.

Bán he gyi Pé ter né 002926 9322 Rá ba ta má si Tán csics u. 17.

Ba ra nyai Krisz ti na 004299 9027 Gyõr Egyen lõ ség út 3.

Ba ra ti Ka ta lin 005020 9151 Ab da Ár pád u. 13.

Beck né Or bán Ju dit 004425 9400 Sop ron Csat kai u. 10.

Ber ki Ist ván 004306 9021 Gyõr Ár pád u. 33.

Bi ró Ká roly né 004308 9221 Le vél Má jus 1. li get 14.

Bo da Irén Er zsé bet 004310 9300 Csor na Arany Já nos u. 42.

Bo da Lász ló 004311 9026 Gyõr Dam ja nich u. 42.

Bó di Er nõ né 004313 9400 Sop ron Má tyás ki rály u. 26.

Bor so di né Kis fa lu dy Ka ta lin 004318 9330 Ka pu vár Szent Lász ló u. 18.

Böcs kei Gé zá né 004309 9011 Gyõr Kert al ja u. 12/a.

Bölcs Ani kó 006000 9400 Sop ron Épí tõk út ja 2.

Bö röcz Csa ba 006073 9024 Gyõr Kö zép u. 3.

Bu dai Gá bor né 006246 9300 Csor na Kos suth u. 41.

Czif ra Bé lá né 004321 9436 Fer tõ szép lak Sop ro ni u. 17.

Csap lár né dr. Zsi dai Va lé ria 004323 9024 Gyõr Bar tók Bé la u. 41.

Cse mez Zol tán né 004325 9011 Gyõr 
(Gyõr szen ti ván)

Mol nár u. 34.

Csé my né Vi rá nyi Éva 004326 9021 Gyõr Új vi lág u. 6.
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Dé nes la ki Ti bor né 004332 9400 Sop ron Zer ge u. 23.

Dé ry Már ta 004333 9400 Sop ron Fe hér Dá ni el u. 17.

Dit rói Er zsé bet Hed vig 004886 9081 Gyõ rúj ba rát Im re u. 35.

Do bá né Ka ra fa Szil via 006637 9400 Sop ron Fran ken burg u. 2. F.

dr. Ha da rics La jos né 004356 9026 Gyõr Zó lyom u. 42.

dr. Ha mar Pé ter 005972 9200 Mo son ma gya ró vár Ka do csa Gy. u. 33.

dr. Ha vas Ist ván 004359 9012 Gyõr Csa na ki u. 24.

dr. Her czeg Já nos 005874 9400 Sop ron Lán zsé ri u. 8.

dr. Hop ka Bé la 004360 9027 Gyõr Csa var gyár u. 20.

dr. Kon rád Gá bor 006683 9028 Gyõr Sop ro ni u. 15.

dr. Lent ner Csa ba 004397 9026 Gyõr Dó zsa Gy. rkp. 51. I. em. 3.

dr. Lett Bé la 004398 9400 Sop ron Ma kó u. 12.

dr. Mol nár Bar na 004409 9200 Mo son ma gya ró vár Méh ban gó u. 2.

dr. Né meth Jó zsef né 005063 9024 Gyõr Ko vács Mar git út 15. I. em. 1.

dr. No vák Elek 004423 9021 Gyõr Szent Ist ván u. 11.

dr. Rádly Bé lá né 004440 9022 Gyõr Kiss Já nos u. 7/a.

dr. Roll Ilo na 004441 9200 Mo son ma gya ró vár Ár pád út 8.

dr. Sza bó né dr. Pen te Ilo na 004461 9143 Ene se Sza bad ság út 18.

dr. Szi va Mik lós 004467 9028 Gyõr Új u. 42/b.

dr. Ta kács Gé zá né 004469 9021 Gyõr Szent Ist ván u. 11. III. em. 8.

Dra hos Lász ló né 004337 9200 Mo son ma gya ró vár Vá rallyai u. 27.

Du sek Mik lós 004338 9200 Mo son ma gya ró vár Csa ba u. 21.

Fal vi Ká roly né 004340 9024 Gyõr Eör sy Pé ter u. 26/a.

Far kas né Vi e ser Má ria 005009 9028 Gyõr Er fur ti út 40.

Fe ke te Ist ván né 004513 9330 Ka pu vár Szent L. u. 21.

Föl des Kál mán né 004343 9028 Gyõr Far kas Már ton u. 8/b.

Föl di né Pék Ri ta 005835 9028 Gyõr Kis megy eri u. 7.

Fra nek né Sza ra dics Má ria 004344 9200 Mo son ma gya ró vár Ság vá ri u. 44.

Fri bék né Hip ságh Er zsé bet 004345 9023 Gyõr Ti ha nyi Ár pád u. 40.

Frint Gá bor né 004346 9200 Mo son ma gya ró vár Új he lyi I. út 91.

Fü löp Lász ló né 004347 9012 Gyõr Man du la u. 29.

Fü zy Ti bor né 004349 9200 Mo son ma gya ró vár Pat kó út 6.

Gál And rás né 004350 9200 Mo son ma gya ró vár Kis u. 11.

Gö rög né Ho ra csek Me lit ta 004352 9024 Gyõr Szi get hy A. u. 13.

Gru bits né Jám bor Má ria 004353 9495 Kóp há za Bé ke u. 59.

Ha lász né Ko vács Ka ro li na 006619 9083 Écs Sza bad ság u. 11.

Ha u ser Er nõ né 004358 9026 Gyõr Sza bad rév út 9.

Hel ler Il di kó 004301 9024 Gyõr Dé ry Ti bor u. 10. II/1.

Hi ri Gyön gyi 004417 9011 Gyõr Bú za vi rág u. 14/a.

Hor váth And rea 005498 9024 Gyõr Mécs Lász ló u. 18. IX/17.

Hor váth Er nõ né 005133 9400 Sop ron Rusz ti u. 29.

Hor váth né Csal ló Györ gyi 004363 9028 Gyõr Ka lász u. 20.

Hor váth né Ézsöl Klá ra 004364 9028 Gyõr Pán dzsa u. 4.

Hor váth né Ku ti Ág nes 004365 9022 Gyõr Rá kó czi u. 51/a.

Hum mel Já nos né 004367 9025 Gyõr Bo tos Lõ rinc út 6/a. I/7.

Iván At ti la 005317 9700 Szom bat hely To rony u. 4.

Ja kab Jó zsef né 004369 9026 Gyõr Ál do zat u. 27.

Jó na Ot tó né 004370 9022 Gyõr Czu czor G. u. 36.

Ju hász Ág nes 004371 9011 Gyõr Bú za vi rág u. 49.

Ju hász né Ja kab Má ria 001976 9400 Sop ron Ha tár õr u. 8. I. 8.

Ker tész Szil via 006599 9023 Gyõr Kas sák L. u. 10. I/5.

Kiss Ár pád 004378 9082 Nyúl Ve res Pé ter u. 49.

Kiss Er zsé bet 004379 9142 Rá ba pa to na Zrínyi u. 26.

Kiss Ilo na 004381 9142 Rá ba pa to na Zrí nyi u. 26.

Kiss Lász ló né 004382 9400 Sop ron Tor na u. 22. fszt. 3.

Kiss Re zsõ né 004383 9023 Gyõr Ál mos u. 1.
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Ko csis né Nagy Krisz ti na 004849 9028 Gyõr Bras sói u. 12/A.

Kóh Zol tán 004384 9022 Gyõr Szent Ist ván u. 43.

Kó szás Bé lá né 004385 9023 Gyõr Kas sák La jos út 7.

Ko vács György né 006166 9341 Kis fa lud Ady E. u. 9.

Ku ko da Fe renc 004850 9400 Sop ron De ák tér 57.

Kul csár Jó zsef né 004390 9028 Gyõr So mo gyi I. u. 12.

Kun Ti va dar né 004391 9028 Gyõr Mo zsár u. 38.

La ka tos Gá bor 004393 9028 Gyõr Sza ba di u. 9/G.

Le ho tai Sán dor né 004394 9451 Röj tök mu zsaj Mu zsa ji u. 15.

Len gyel Ti bor 004396 9021 Gyõr Ara di vér ta núk út ja 15/b.

Lo va si Lász ló 004399 9011 Gyõr Bú za vi rág u. 39.

Lu kács Te ré zia 004400 9012 Gyõr (Mén fõ csa nak) Man du la u. 1.

Ma ros né Hor váth Irén 004362 9400 Sop ron Lak ta nya u. 3/b.

Matz kó Já nos né 004403 9352 Vesz kény Fõ u. 149

Me zõ Éva 004406 9012 Gyõr For rás kút u. 31.

Mód li Jó zsef 004408 9400 Sop ron Mó ricz Zs. út 18.

Mol nár Im re 005859 9081 Gyõ rúj ba rát Hu nya di u. 13.

Mol nár Ka ta lin 004413 9173 Gyõr la da mér Hu nya di u. 2.

Mol nár Lász ló né 004755 9400 Sop ron Fõ tér 7.

Nagy né Lu kács Zsu zsan na 004418 9400 Sop ron Be ze rédj u. 28/a.

Ne mes Já nos né 004419 9023 Gyõr Bulcsú u. 8.

Né meth Lász ló né 004420 9400 Sop ron Zrí nyi Mik lós u. 16.

Nicz ki Éva 004454 9028 Gyõr Do bó u. 3.

No vák Nó ra 005138 9021 Gyõr Szt. Ist ván u. 11.

Or bán né Né meth Mag dol na 006030 9400 Sop ron Gesz te nyés kör út 5.

Pá li Ká roly 004426 9022 Gyõr Ár pád u. 87.

Pá pa i né Pong rácz And rea 006040 9400 Sop ron Temp lom u. 8.

Papp né Mi le tics Il di kó 004428 9011 Gyõr Mo gyo rós u. 20.

Pék Gá bor né 004431 9024 Gyõr Szi get hy A. u. 8.

Pe te Im re 004432 9400 Sop ron Ma chat sek Gy. u. 13.

Pil li Gyu la 004433 9026 Gyõr Dó zsa rak part 7.

Pol gár né Ress Er zsé bet 004437 9024 Gyõr Ga lamb u. 9/b. 3/7.

Pozs gai Vin ce 004429 9022 Gyõr Ár pád u. 71.

Pozs gai Vin cé né 004430 9022 Gyõr Ár pád u. 71.

Praj czer Il di kó 006367 9400 Sop ron Mar git bá nyai u. 33.

Ré vész Pál né 006440 9024 Gyõr Ik va u. 39.

Sa mo dai Im ré né 004443 9154 Mo son szent mik lós Sza bad ság tér 12.

Sán dor Zsolt 005599 9022 Gyõr Liszt Fe renc ut ca 22.

Sá ri At ti la 006032 9028 Gyõr Jó zsef At ti la út 119/B.

Sar ma ság né Sza lán czi Te o dó ra 006031 9024 Gyõr Pát zay Pál út 14.

Schne i der Má ria 004445 9027 Gyõr Ipar u. 102. III/16.

So mo gyi né För hécz Ibo lya 004447 9024 Gyõr Ri esz Fri gyes út 3.

Spán Já nos né 004449 9200 Mo son ma gya ró vár Mo so nyi út 53. III. em. 6.

Sü tõ Pé ter né 004451 9030 Gyõr Fü zes u. 2/b.

Sza bó Ist ván 004455 9012 Gyõr Hegy mes ter u. 50.

Sza bó Ká roly né 004457 9027 Gyõr Ma dách u. 14.

Sza bó Sán dor 004459 9151 Ab da Vas út út 3.

Sza bó Sán dor 004458 9400 Sop ron Ady E. út 122.

Szajsz Ilo na 004489 9330 Ka pu vár Arany Já nos u. 11.

Sza lán czi Mi hály 004463 9024 Gyõr Bar tók B. u. 19.

Szi jár tó né Hu szár Esz ter 004853 9027 Gyõr Kis kú ti u. 18.

Ta kács Lász ló 004470 9030 Gyõr Fe nyõ szer út 32.

Ta kács Mik lós né 004471 9400 Sop ron Kór ház u. 8.

Tor ma Pé ter né 004475 9151 Ab da Jó zsef A. u. 7.

Tóth Já nos 005380 9023 Gyõr Bán Ala dár u. 2.

Tóth Lász ló 005838 9400 Sop ron Köl csey F. u. 4.
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Tóth Ti bor né 004477 9400 Sop ron Csen ge ry u. 50. I. em. 4.

Tóth né Sza bó Er zsé bet 004478 9400 Sop ron Ber zse nyi Dá ni el u. 1/a.

Un ger Fe renc 004481 9028 Gyõr Ván dor út 9.

Vá lint Ju li an na 004484 9084 Gyõr ság Dó zsa u. 2.

Vá mos né Pa lus csák Zsu zsan na 004486 9222 He gyes ha lom Fõ u. 14.

Van hall Er nõ né 004487 9111 Té nyõ Ár pád u. 49/b.

Vá ra di Eni kõ 004805 9422 Har ka Er dõ u. 9/A.

Vá ra di Ist ván 006398 9400 Sop ron Ha tár õr u. 13.

Var ga Ist ván 004488 9143 Ene se Sza bad ság u. 83.

Var ga Jó zsef né 004490 9400 Sop ron De ák tér 20.

Var ju né So mo gyi Vi o la 004492 9028 Gyõr So mo gyi I. u. 16/c.

Végh Im re 006225 9024 Gyõr Ba bits M. u. 41/a.

Veszt er gom La jos né 004495 9012 Gyõr (Mén fõ csa nak) Man du la út 18.

Vi da Ta más 006143 9330 Ka pu vár Arany Já nos u. 13.

Zsat ku Tí mea 005815 9028 Gyõr Lo vas u. 1. II/4.

Zsu go nits Pé ter 005646 9024 Gyõr Bar tók Bé la u. 35/B. 1/5.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - GYÕR-MOSON-SOPRON

Név Tag szám Cím

Ár pá si né dr. Tóth Er zsé bet 004291 9012 Gyõr Hor gas u. 12.

Ba bos Zsu zsan na 004293 9028 Gyõr Szõ nyi M. u. 16.

Bács ka i né Me csé ri Il di kó 004295 9082 Nyúl Tán csics u. 107.

Ba lázs Ár pád né 004296 9316 Rá ba szen tand rás Kos suth u. 6.

Ba logh Jó zsef né 004297 9174 Du na szeg Li get u. 1.

Bán An tal 004298 9028 Gyõr Sop ro ni út 39.

Ba ra nyai Ju dit 004525 9074 Rét alap Szé che nyi u. 46.

Bá ri né Kiss Mar git 006744 9081 Gyõ rúj ba rát Ist ván út 119.

Bárt fai Már ton 004300 9026 Gyõr Ga lán tai u. 42/b.

Bay Fe renc 005137 9021 Gyõr Mun ká csy út 8.

dr. Ba y er An tal Ti bor 004302 9400 Sop ron Apor V. u. 10.

Be ré nyi Mag dol na 004305 9025 Gyõr Rá ba u. 52.

Ber ta At ti lá né 004307 9400 Sop ron Cse resz nye sor 13.

Bo dó Je nõ né 004314 9028 Gyõr Ba nai u. 17/a.

Bod ro gi Ernõ 004315 9028 Gyõr Fe hér vá ri u. 53/A.

Bog nár né Hof ba u er Pi ros ka 006022 9023 Gyõr Bán Ala dár u. 4. II/5.

Bö göly né He lyes Már ta 004316 9024 Gyõr Szi get hy At ti la u. 36.

Bor ka György 004317 9200 Mo son ma gya ró vár Ho mok tö vis u. 14.

Bor so di Ta más 005008 9330 Ka pu vár Szt. Lász ló u. 18.

Bo zsa ky Csa ba 004303 9022 Gyõr Tar csay u. 26.

Bu zol ka Pál né 004319 9011 Gyõr Vad ró zsa u. 16.

Cza kó né Ta kács Má ria 005376 9081 Gyõ rúj ba rát Gé za fe je de lem u. 9.

Czeg lé di Lász ló né 004320 9200 Mo son ma gya ró vár Szé che nyi u. 11.

Czup pon Dé nes né 004322 9012 Gyõr Hó vi rág u. 30.

Csé pány Lász ló né 004848 9030 Gyõr Ke rek nád u. 23.

Cser hal mi Jó zsef né 004327 9011 Gyõr 
(Gyõr szen ti ván)

Le hár F. u. 46.

Csó ká né Aku rát ni Ju li an na 004330 9028 Gyõr Kop pány u. 9.

De li Jó zsef né 005064 9030 Gyõr Ár kos kert u. 3.

Doms chitz Lász ló né 004335 9200 Mo son ma gya ró vár Szent Ist ván kir. u. 158.

Er dõs La jos 004339 9022 Gyõr Ár pád út 75.

dr. Fe ke te Gá bor 004341 9012 Gyõr Ybl Mik lós u. 2/B.

Fel pé czi Fe renc 005505 9030 Gyõr Szõ lõs kert u. 24.

Fü löp né Vi rág Haj nal ka 005684 9155 Lé bény Tu li pán u. 17.
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Gyar ma ti Lász ló 004354 9400 Sop ron Ba ra csi Lász ló u. 8.

Györ kös né So ós Te réz 004355 9022 Gyõr Ár pád u. 53.

Haj dú Ká roly Er nõ 005271 9028 Gyõr Pá va u. 40/A.

Hák lár Ibo lya 004357 9024 Gyõr Rép ce u. 46. I/5.

Hat va ni Tí mea 004930 9141 Ik rény Rá ba u. 13.

Hor váth Eni kõ 005621 9023 Gyõr Csa ba u. 6.

Hor váth Il di kó 006472 9436 Fer tõ szép lak Szé che nyi u. 1.

Hor váth Vil mos né 005010 9484 Pe resz teg Szé che nyi u. 57.

Hor váth Zol tán né 006471 9025 Gyõr Szar vas u. 11.

Hor váth né Kom ját hy Hen ri et te Márta 005274 9022 Gyõr Apá ca u. 38.

Iga li Ilo na 006787 9232 Dar nó zse li Csil lag u. 2.

Ik ker né Er dé lyi Krisz ti na 004368 9012 Gyõr Ko ron cói u. 28.

Jám bor Lász ló 006432 9400 Sop ron Uszo da u. 87.

Ka me nár Éva 005011 9400 Sop ron Fran ken burg 2/F

dr. Ke le men Ir ma 004374 9400 Sop ron Fûz fa sor 5.

Ke ne se i né Ka rá csony Emma 004375 9026 Gyõr Bá csai u. 148/A.

Ke resz tes Jú lia 006235 9090 Pan non hal ma Rá kó czi u. 43.

Ké ri Zi ta 006694 9028 Gyõr Trak to ros u. 14.

Ko csis Ist ván 006605 9081 Gyõ rúj ba rát Er zsé bet u. 18.

Ko mon dy Jó zsef né 005275 9022 Gyõr Bel vá ros köz 13.

Ko vács né Né meth Má ria 004388 9012 Gyõr Ki rály szék u. 21.

Ko va rik né Sze lei Má ria 004389 9027 Gyõr Pes ti u. 13.

dr. La có Bál int 004392 9023 Gyõr Már ci us 15. u. 25.

La do csi Má ria 006476 9028 Gyõr Le ven du la u. 13.

Dr. La dos né Ke le men Éva 005277 9026 Gyõr Kör töl tés u. 19.

Lé nárd György né 004395 9028 Gyõr Kis megy eri u. 30.

Lo son czi Ka ta lin 005012 9175 Du na szent pál Kos suth u. 17.

Lu go si né Ke le men Ju dit 005013 9330 Ka pu vár Tán csics M. u. 72.

Ma kai Edit 004990 9026 Gyõr Bá csai u. 142.

Mar ton Jó zsef né 004402 9012 Gyõr (Mén fõ csa nak) Öreg u. 71.

Meny hárt né Pö lös kei Ele o nó ra 004405 9300 Csor na Kos suth u. 66.

Mes ter né Ká ló czi Pi ros ka 004804 9012 Gyõr (Mén fõ csa nak) Szél u. 47.

Mol nár Jó zsef 004411 9023 Gyõr Bu da u. 31. I/4.

Mol nár Jó zsef né 004412 9027 Gyõr Ta tár u. 6.

Nagy Be at rix Éva 004414 9173 Gyõr la da mér Hu nya di u. 3.

Nagy Ist ván 004415 9400 Sop ron Kert vá ro si u. 34.

Né meth Zol tán 004422 9012 Gyõr Csa nak he gyi u. 71.

dr. Ol gyay Lász ló né 004424 9132 Ár pás Egye di u. 20.

Pá li Ani ta 006624 9022 Gyõr Tar csay V. u. 28.

Pá pai Gá bor 005961 9151 Ab da Arany J. út 29.

Pá pai Gá bor né 004427 9151 Ab da Arany Já nos u. 29.

Par da vi Ta más 006843 9026 Gyõr Dó zsa rkp. 39.

Pet hõ Fe renc 004815 9028 Gyõr Ve nyi ge u. 10.

Pin tér Fe renc né 004434 9027 Gyõr Tár na u. 24.

Pin tér Já nos né 004435 9494 Sop ron (Balf) Bo zi u. 55.

Plut zer né Gacs Ka ta lin 004436 9024 Gyõr Bocs kai u. 8/a.

Po gány Éva 004404 9200 Mo son ma gya ró vár Hárs fa u. 9.

Pol gár né Sza bó Il di kó 004438 9025 Gyõr Ká mán u. 22.

Po lócz Edi na 006721 9012 Gyõr Hegy mes ter u. 8.

Pó lya And rás 006648 9012 Gyõr Csa nak he gyi u. 14/A.

Pong rácz Gé zá né 004439 9022 Gyõr Liszt F. u. 27. II. em. 9.

Rá kász Éva 006091 9200 Mo son ma gya ró vár Mó ra Fe renc u. 17. 2/3.

Ru bi né Fuhr mann Má ria 004442 9200 Mo son ma gya ró vár Terv u. 44.

Sass Lász ló né 004444 9400 Sop ron Ma gyar u. 2.

dr. Si pos Ág nes 004446 9022 Gyõr Liszt F. u. 27-29.

Sza bó Éva 004366 9022 Gyõr Pálf fy u. 1.
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Sza bó Sán dor né 004460 9151 Ab da Vas út u. 3.

Sza bó né Si põcz Zsu zsan na 005015 9431 Fer tõd Vö rös marty u. 16.

Sza lai Jó zsef 004462 9300 Csor na Fel sõ sze ri ltp. 12.

Sza la i né Ja kusch Klá ra 005017 9225 Du na ki li ti Kos suth u. 58.

Szar ká né Hor váth Va lé ria 004464 9344 Rá ba ke cöl Ady u. 15.

Szé les Ele mér né 004465 9012 Gyõr Kom ló völ gyi u. 5.

Szép At ti lá né 005018 9027 Gyõr Tö rök u. 8.

Szi lai Lász ló 006639 9024 Gyõr Hon véd u. 7.

Szücs né Un ger Má ria 006828 9495 Kóp há za Te me tõ u. 22.

Te i mel Gé zá né 004472 9026 Gyõr Ady E. u. 52. III. em. 7.

Top lak Nán dor né 004473 9026 Gyõr Bát ho ry út 11.

Tor ma Pé ter 004474 9151 Ab da Jó zsef At ti la u. 7.

dr. Tóth Er vin 005019 9026 Gyõr Ró nay Já cint u. 2/B.

Tóth né Sza lay Éva 004988 9024 Gyõr Ik va u. 9. II. em. 5.

Tüs ke Im re 004480 9028 Gyõr Ve nyi ge u. 21.

Tüs ké né Sza lai Má ria 006400 9029 Gyõr Bá csai út 191.

Vaj da Már ta 004483 1111 Bu da pest, XI. ker. Iri nyi Jó zsef u. 31. II/6.

Vá mo si né Bi rócz ki Ilo na 004485 9026 Gyõr Ady End re u. 69. II/3.

Var ga Lász ló né 004491 9026 Gyõr Né meth L. u. 34.

Vi dá né Papp Csil la 005700 9011 Gyõr Vá ci M. u. 86.

Vid rá né Szar vas Krisz ti na Luj za 006469 9021 Gyõr Ba ross G. u. 27.

Zsat ku Jó zsef 004497 9028 Gyõr Lo vas u. 1.

Zsé dely né Far kas Ka ta lin 004806 9012 Gyõr (Mén fõ csa nak) Or mos út 4.

AKTÍV TAGOK - HAJDÚ-BIHAR

Név Tag szám Cím

Ar gyel lán György né 2586 4028 Deb re cen Dam ja nich u. 37.

Ba lázs né Oláh Ilo na 6456 4030 Deb re cen Gyõrf fy I. u. 14.

Ba logh Ist ván né 2587 4031 Deb re cen Ohat u. 14.

Ba riz Ist ván 2589 4060 Bal ma zúj vá ros Ve res Pé ter u. 23/3.

Bart ha Ka ta lin 2590 4031 Deb re cen De rék u. 78.

Bé ké si Im ré né 2592 4130 De recs ke Ady u. 24.

Bé nyei Im re 2594 4030 Deb re cen Bu dai É. u. 25/c.

Bi ró An tal né dr. 2599 4031 Deb re cen Bar tók Bé la u. 66.

Bre hosz ki né Mi le Ad ri en 2601 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 20.

Brez nicz ky Já nos né 2602 4034 Deb re cen Ru y ter u. 60.

Buj do só At ti lá né 2603 4071 Hor to bágy Hor to bá gyi u. 15.

Bük kö si né Kas Eri ka 4987 4181 Nád ud var Kö sely u. 19.

Csat lós Pál né 2606 4026 Deb re cen Beth len u. 31. II. em. 8.

Csir kés né Gur bi Er zsé bet 2607 4200 Haj dú szo bosz ló Ma jor u. 42.

Csir maz Mi hály 2608 4033 Deb re cen Be reg szá szi Pál u. 21.

Csiz ma dia Sza bolcs 2609 4026 Deb re cen Ha jó u. 12.

Csom bor di Jó zsef Sán dor 5677 4031 Deb re cen Ist ván u. 117. fszt. 2.

De ák Zol tán né 2612 4028 Deb re cen Weszp ré my u. 17.

De li né Vol lay Tün de 2613 4033 Deb re cen Ke nyér u. 16/A.

Der zsé nyi Sán dor né 2614 4028 Deb re cen Bak sai S. u. 12.

Det rich Já nos né dr. 2728 4025 Deb re cen Mik lós u. 13.

dr. Bács Zol tán 5760 4028 Deb re cen Lak ta nya u. 21.

dr. Be recz Lász ló 2596 4026 Deb re cen Hor to bágy u. 20.

dr. Bor sos Im ré né dr. Les tál Ju li an na 2600 4033 Deb re cen Fü löp u. 34.

dr. Dom ján An na 2617 4031 Deb re cen Vág u. 4.

dr. Ert se y né dr. Tóth Má ria 2622 4032 Deb re cen Ká ro li G. u. 45.

dr. Hor váth né Szûcs Vil ma 2640 4032 Deb re cen Nyék u. 53.
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dr. Ka lász Im re 2645 4028 Deb re cen Izsó u. 4. I/4.

dr. Ka pi tány né Ale xa Éva 6434 4033 Deb re cen Jáz min u. 14.

dr. Kosz to lá nyi Lász ló né 4860 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 160.

dr. Ko vács Zsig mond 2662 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 136.

dr. Ma kó De zsõ 2673 4028 Deb re cen Weszp ré my u. 18.

dr. Nagy Lász ló 2691 4033 Deb re cen Kis fa lu dy u. 11.

dr. Nagy né dr. Sti e ber Ilo na Tün de 2692 4034 Deb re cen Hol ló Lász ló u. 24.

dr. Papp né dr. Rusz ki Ma ri ann 2703 4025 Deb re cen Pi ac u. 1.

dr. Pe cse nye Ti bor 2705 4029 Deb re cen Csa pó u. 61.

dr. Pin czés Sán dor 2707 4025 Deb re cen Tö rök Bál int u. 11.

dr. Põ sze Ida 2711 4031 Deb re cen Szé che nyi u. 69/A.

dr. Sza bó né Gál Gyön gyi 2745 4032 Deb re cen Kar tács u. 4. III. em. 24.

dr. Szent pé te ri Jó zsef né 5095 4024 Deb re cen Szent An na u. 9.

dr. Tö rök né dr. Tóth Ju li án na 2739 4220 Haj dú bö ször mény Kál vi ne um u. 16.

dr. Vá ry Gá bor né 5645 4027 Deb re cen Fü re di u. 45/A. IX. 37/a.

dr. Vol lay Fe renc 2750 4030 Deb re cen Mál na u. 54.

Dra hos né Vin cze Ju li an na Éva 2618 4024 Deb re cen Kos suth u. 42.

Dre mák né Boj tor Má ria 4855 4033 Deb re cen Bu dai Nagy An tal u. 115/5. la kás

Er dé lyi Ti bor né 2621 4031 Deb re cen Bi ha ri u. 61.

Far kas Jó zsef 5312 4024 Deb re cen Szent An na u. 36. II/4.

Far kas La jos 6095 4031 Deb re cen Her czeg u. 22.

Fe ke te Ág nes 2624 4031 Deb re cen De rék u. 155. III. em. 9.

Fe ke te An na 2625 4031 Deb re cen Ist ván út 87. I. em. 3.

Fe ke té né Mol nár Er zsé bet 2626 4220 Haj dú bö ször mény Pol gá ri u. 73.

Föld esi Em ma 2628 4032 Deb re cen Meggy fás út 3.

Gar zo György 2631 4090 Pol gár Tol di u. 1/a.

Gy. Szûcs Er zsé bet 2632 4026 Deb re cen Beth len út 54. I. em. 9.

Gyap jas Ist ván 4857 4033 Deb re cen Vak Bottyán u. 54.

Gyar ma ti Sán dor né 2633 4100 Be rettyó új fa lu Ta vasz krt. 12/a.

Gyö kös Mi hály né 2634 4029 Deb re cen Csa pó u. 61. I. 1.

György né Papp Vi o la 2635 4220 Haj dú bö ször mény Kór ház tér 1.

He ge dûs Mi hály 2636 4032 Deb re cen Nyu las út 23.

Hi deg Mó ni ka 5485 4024 Deb re cen Szom bat hi I. u. 15. II/8.

Hor váth Bé la 4858 4032 Deb re cen Ká ro li Gás pár u. 66.

Hor váth Ist ván Ti bor 2638 4029 Deb re cen Do bó u. 8.

Hor váth Ist ván Ti bor né 2639 4029 Deb re cen Do bó u. 8.

Jacs me nik Gyu la 5523 4032 Deb re cen Tes se dik Sá mu el u. 60.

Je net Lász ló And rás 4859 4220 Haj dú bö ször mény Weszp ré my u. 1.

Kál lay Fe renc 2646 4028 Deb re cen Bo tond u. 20.

Ka to na Már ton né 2649 4033 Deb re cen Szûcs Ist ván u. 28.

Ke resz tes Ló ránt 5818 4200 Haj dú szo bosz ló Szil fá kal ja u. 8. I/1.

Kes keny né Var ga Gyön gyi 2650 4031 Deb re cen Szé che nyi u. 80. II/17.

Kiss Má ria 2588 4030 Deb re cen Lõ po ros u. 10.

Kon do ro si Fe renc né Dr. 2652 4028 Deb re cen Had há zi u. 73.

Kosz tin Lász ló 2654 4200 Haj dú szo bosz ló Kos suth u. 62.

Ko vács And rea 2681 4027 Deb re cen Pi ac u. 58. II. lph. I. em. 18.

Ko vács Bri git ta Esz ter 2656 4200 Haj dú szo bosz ló Ma jor u. 18. IV. em. 15.

Ko vács Er zsé bet 2657 4024 Deb re cen Pi ac u. 66.

Ko vács Gá bor né 2660 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 190.

Ko vács Ka ta lin 2661 4031 Deb re cen Var ga kert u. 18/b.

Ko vács né Da ró czi Il di kó Ilo na 6237 4031 Deb re cen Kö te les u. 5.

Ko vács né Ti szai Etel ka 2663 4034 Deb re cen Lut her u. 28.

Ko vács né Tóth Ka ta lin 6435 4033 Deb re cen Per zse u. 10.

Ko zák Mik lós 5284 4087 Haj dú do rog Domb u. 14.

Koz ma Lász ló 4861 4025 Deb re cen Tö rök Bál int u. 1. TT/17.

Kul csár Vi e ra 6169 4029 Deb re cen Ma lom köz u. 3.
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Ku sai Ta más 4740 4028 Deb re cen Lu gos sy u. 18/C.

Lak fal vi Jó zsef 2667 4033 Deb re cen Ká szon u. 6.

Len gyel Fe renc Zol tán né 2668 4031 Deb re cen Kü kül lõ u. 16. fszt. 1.

Lud man Zsolt 6125 4030 Deb re cen Paj tás u. 7/a.

Ma dai Gyu la 6170 4032 Deb re cen Ben csik Sán dor u. 12.

Me isz bur ger Fe renc né 2675 4026 Deb re cen Gyer gyó u. 1. X. em. 61.

Mi hucz An na 5780 4031 Deb re cen An gyal föld tér 9. I/30.

Nád há zi Sán dor 2683 4026 Deb re cen Hu nya di u. 2. V/13.

Nagy Csa ba 4862 4225 Deb re cen (Jó zsa) Észa ki sor 75.

Nagy Er nõ 2685 4281 Lé ta vér tes (Nagy lé ta) Bó lyai u. 6.

Nagy Gab ri el la Bri git ta 2686 4024 Deb re cen Kla i pe da u. 12. III. em. 9.

Nagy Im re 4732 4220 Haj dú bö ször mény 13 Vér ta nú 50.

Nagy Já nos né 2688 4087 Haj dú do rog Für dõ u. 11.

Nagy La jos Mik lós 2690 4033 Deb re cen Kis fa lu dy u. 16/a.

Nagy Tün de Má ria 5704 4032 Deb re cen Mik száth Kál mán u. 30. 3/7.

Ne mes né Li va Éva 2693 4027 Deb re cen Si nai M. u. 7. VIII. em. 24.

Ne mes né Sõ rés Er zsé bet 2694 4034 Deb re cen Só lyom u. 5.

Nyá ri Jó zsef né 2695 4029 Deb re cen Pa csir ta u. 25.

Nyí ri Csa bá né 2697 4033 Deb re cen György u. 6.

Ono si Já nos né 2698 4090 Pol gár Hõ sök út 96.

Ozs várt Ta más né 6447 4032 Deb re cen Úr rét je u. 52.

Pa la titz Lász ló 2701 4029 Deb re cen Ka zin czy u. 12. II/12.

Pál-Sza bó Klá ra 2700 4030 Deb re cen Lencz u. 14.

Papp Zol tán 5782 4033 Deb re cen Hu szár Gál u. 70/a.

Pat kós Bé la 2704 4029 Deb re cen Ka rá csony Gy. u. 1. III. em. 19.

Pe tis né Mé szá ros Ju dit 2706 4033 Deb re cen Or mai Nor bert u. 4.

Pis ták Jó zsef né 2708 4032 Deb re cen Tes se dik Sá mu el u. 110.

Pon gor Ti bor né 2709 4026 Deb re cen Zsák u. 9/b.

Pos ta Fe renc 2710 4087 Haj dú do rog Fo ga dó u. 22.

Rácz Ist ván 2714 4033 Deb re cen Be reg szá szi P. u. 8.

Rácz Kor né lia 2715 4027 Deb re cen Csi ge kert u. 24.

Rat ku An tal 2716 4032 Deb re cen Sánt ha Kál mán u. 42.

Resz ler György 2717 4028 Deb re cen Kar dos u. 23. fszt. 3.

Ré vész Im re 2718 4029 Deb re cen Köl csey u. 10.

Ró zsa At ti la 5751 4031 Deb re cen Boj ta u. 3.

Rut kovsz ky Lász ló né 2719 4031 Deb re cen Szo bosz lói u. 18.

Sá ri né Vi rá gos Éva 6401 4031 Deb re cen Ist ván u. 51. VIII/64.

Sar ka di Lász ló né dr. Brád Edit 2720 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 84.

Sti e gel ma y er Ká roly 2721 4026 Deb re cen Csók u. 4.

Sza bó Fe renc né 2722 4032 Deb re cen Hat va ni Ist ván u. 38. II. em. 12.

Sza bó né Be recz ki Gyön gyi 2723 4032 Deb re cen Bö ször mé nyi út 208/a.

Sza bó né Cson tos Éva 2724 4031 Deb re cen Vág u. 15.

Sza nyi Ka ta lin 2637 4033 Deb re cen Ke re zsi End re u. 13.

Sze ke res And rás né 2725 4033 Deb re cen Kõr õsi Cso ma Sán dor u. 7/b.

Szen te Er zsé bet 2729 4033 Deb re cen He té nyi J. u. 11.

Szent pá li Ga val lér Dá ni el né 2727 4029 Deb re cen Köl csey u. 12/b.

Szûcs Pál 2733 4200 Haj dú szo bosz ló Bocs kai u. 9.

Tas sy Ist ván né 2736 4032 Deb re cen Bö ször mé nyi út 97. fszt. 1.

Ta tos né Ko nyá ri Má ria 4865 4033 Deb re cen Ke nyér u. 1.

Tóth Fe renc 2740 4028 Deb re cen Had há zi u. 39. II/5.

Tóth Já nos né 2741 4033 Deb re cen Sze ge di Ger gely u. 16.

Tóth Kál mán 2742 4024 Deb re cen Te le ki u. 22.

Tóth Ká roly 5968 4100 Be rettyó új fa lu Ka to na Jó zsef u. 17.

Tö rök né Bor ka Edit La u ra 2738 4026 Deb re cen Hu nya di u. 10. I/2.

Ul vecz ki Esz ter 6709 4200 Haj dú szo bosz ló Mat hi ász J. u. 49.

Va csi Ilo na Il di kó 4542 4071 Hor to bágy Jó zsef u. 11/10.
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Van csa Má ria 2746 4027 Deb re cen Csi ge kert u. 21/a.

Vi da Il di kó 5854 4024 Deb re cen Nap u. 5.

Vi da Im ré né 2749 4028 Deb re cen Ró zsa hegy u. 16.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - HAJDÚ-BIHAR

Név Tag szám Cím

An dor kó Zol tán 6020 4028 Deb re cen Kór ház u. 5. II/3.

Ba csá né Er dei Edit 6144 4028 Deb re cen Kút u. 7.

Ba lázs né Új vá ri Er zsé bet 5532 4028 Deb re cen Szig li ge ti u. 15. fszt. 4.

Bal la Lász ló Pé ter 5738 4032 Deb re cen Ká ro lyi Gás pár u. 31.

Ba logh Sán dor 6314 4100 Be rettyó új fa lu Ki ni zsi u. 16.

Bán hi di Pé ter 6537 4026 Deb re cen Ven dég u. 38.

Bár dos Gyu la 6444 4200 Haj dú szo bosz ló Vö rös marty út 17.

Bar tal Lász ló né 5822 4080 Haj dú ná nás So ós Gá bor u. 23.

Be recz né Esz ter hai Va lé ria 2597 4028 Deb re cen Had há zi út 77.

Bi ha ri Gá bor né 2598 4225 Deb re cen (Jó zsa) Jó zsa Elek út 159.

Cza kó Etel ka 2604 4031 Deb re cen Kür tös u. 13/B. I/3.

Csá szi né Tóth Ju dit 2605 4200 Haj dú szo bosz ló Kál vin u. 26.

Csi ge Sán dor 6275 4028 Deb re cen Gva dá nyi u. 7.

Csür ke Kál mán 2610 4026 Deb re cen Hor to bágy u. 7.

dr. Da ra bos Éva 5767 4031 Deb re cen Kö zép u. 1. 4/43.

Dit rói Já nos né 2615 4030 Deb re cen Ti nó di u. 36.

Dom bi Ani kó 2616 4025 Deb re cen Pos ta kert u. 16/c. II/8.

Do mo kos An na 5304 4032 Deb re cen Aczél Gé za u. 3.

Fá bi án Ist ván né 6316 4100 Be rettyó új fa lu Ma kó u. 4.

Far kas Ist ván né 2623 4031 Deb re cen Gye pü sor u. 3. I. 1.

Far kas né Kál máncz hey Er zsé bet 5768 1141 Bu da pest Cin ko tai u. 99/b. II/6.

Fé nyes né Hör csik Má ria 2627 1133 Bu da pest Kár pát u. 2. 5/72.

Föl di Csa ba 6448 4225 Deb re cen Ró zsás te lep u. 77.

Ge bey Pé ter 5195 4029 Deb re cen Eöt vös u. 3.

Gyö kös né Vígh Len ke 6795 4241 Bocs ka i kert Vin cel lér u. 8.

Haj du né Sá mi Mag dol na 5272 4031 Deb re cen De rék u. 171. III/5.

He gyes Má ria 1964 4026 Deb re cen Hon véd u. 72. I/3.

dr. Hu bi csák Zol tán 2641 4027 Deb re cen Fü re di u. 75/b.

Hu dák Ka ta lin 6343 4031 Deb re cen De rék u. 187. II/5.

Ju hász Bé lá né 2643 4032 Deb re cen Ba bits u. 20.

Dr. Ju hász né Szi ma Má ria 5285 1055 Bu da pest Falk Mik sa u. 13. IV.

dr. Ká dár Bé la 2644 4032 Deb re cen Illyés Gy u. 106.

Kar dos Ró za 2648 4275 Mo nos tor pá lyi Baj csy-Zs. u. 27.

Ke czán György Ti bor 6262 4031 Deb re cen Vin cel lér u. 6. VII/59.

Kiss Má ria 6635 4030 Deb re cen Gyõrf fy Ist ván u. 31.

Kó ti Ir ma Ma tild 2655 4025 Deb re cen Er zsé bet u. 30. IV. em. 14.

Ko vács Éva 2658 4029 Deb re cen Al kot mány u. 4.

Ko vács Fe renc 2659 4030 Deb re cen Ti nó di u. 34.

Ko vács Il di kó Eni kõ 6182 1096 Bu da pest So bi es ki u. 38. I/10.

Ko vács né Bárt fai Bri git ta 6089 4130 De recs ke Mó ricz Zsig mond u. 9.

Ko vács né Végh Mar git 6192 4200 Haj dú szo bosz ló Du na zug 2/d.

Ko zák György 2664 4032 Deb re cen Do ber dó u. 1. fszt. 1.

Li eb Má tyás 5571 4033 Deb re cen Zrí nyi út 56/a.

Lõ rincz Le ven te 5413 4032 Deb re cen Bar ta Já nos u. 16.

Lu dánsz ki Ani kó 2676 4220 Haj dú bö ször mény Gom bos u. 47.

Lu dász Va lé ria Gyön gyi 2669 4034 Deb re cen Olaj ütõ u. 9.

Lu kács né Ujj Zsu zsan na 2670 4090 Pol gár Tas kó I. út 90.
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Ma kó Al bert 2672 4075 Gör be há za Ne fe lejcs u. 5.

Ma kó Ani kó 5463 4031 Deb re cen Ist ván út 37. V/17.

Mi nya Pé ter né 5750 4032 Deb re cen Gya log u. 17.

Mol nár né Kal már Em ma 5142 4181 Nád ud var Cso ko nai u. 5.

Mol nár né Ko vács Ág nes 6689 4031 Deb re cen Tó có part u. 30.

Mo no ki Mi hály né 2682 4090 Pol gár Ben czúr út 37.

Nagy Dé nes Ist ván 2684 4032 Deb re cen Tes se dik Sá mu el u. 22.

Nagy Györ gyi 2687 4031 Deb re cen Kü kül lõ u. 10/b.

Nagy La jos Ist ván né 2689 4028 Deb re cen Kar dos A. u. 28. I. em. 2.

Nagy Sán dor né 5830 4031 Deb re cen Föl di Já nos u. 10/a.

Nagy Zol tán 6631 4031 Deb re cen Gyol csos u. 25/b.

Né meth And rea 6037 2532 To kod Er kel F. u. 16.

Nyi kon Zsig mond Bar ná né 2696 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 19.

Nyí ri Lász ló 4931 4027 Deb re cen Csörsz u. 15/D.

Or ha Já nos 2699 4031 Deb re cen Gye pü sor u. 3.

Pá lin kás Mik lós né dr. 2702 4225 Deb re cen Pál u. 20.

dr. Pró kai Jo lán 2712 4025 Deb re cen Si monf fy u. 19. II/4.

Pus kás Mi hály 4863 4028 Deb re cen Apa fi u. 74/b.

Rácz Zsolt 5311 4032 Deb re cen Tar ján u. 15.

Ró zsa Já nos 5332 4024 Deb re cen Nap u. 9. I/7.

Szász Gab ri el la 6782 4034 Deb re cen Mé zes hegy u. 16.

dr. Szél Csa ba 2726 4034 Deb re cen Sö re gi J. u. 13.

Szend rei At ti la 5931 4029 Deb re cen Gá bor já ni Sz. u. 23. IV/19.

Szit tá né Bi la nics Er zsé bet 4864 4029 Deb re cen Csil lag u. 15.

dr. Szõ ke Kál mán né 5849 4100 Be rettyó új fa lu Ká dár vi téz u. 3/a.

Szûcs Ber ta lan 2731 4032 Deb re cen Aka dé mia u. 43.

dr. Ta racz kö zi Ág nes 2735 4024 Deb re cen Vígked vû M. u. 8. II. em. 10.

Ti sócz ki Jó zsef 5048 4100 Be rettyó új fa lu Krúdy Gy. u. 3/B.

dr. Tö rök Lász ló 2737 4220 Haj dú bö ször mény Gom bos A. u. 53.

Tóth An na má ria 6269 4200 Haj dú szo bosz ló Ádám u. 70.

Tóth Pál 5812 4032 Deb re cen Po rosz lay út 44. II/6.

Tóth né Ka rá csony An na 2743 4031 Deb re cen De rék u. 140. fszt. 1.

Tu ri Ol ga 2744 4031 Deb re cen Ist ván út 73. II. em. 6.

Vá czi La jos né 4866 4138 Ko má di Dó zsa u. 13.

Vá sár he lyi Sán dor né 2747 4026 Deb re cen Cse me te u. 30.

Vin cze Gi zel la 6154 4024 Deb re cen Batt hy ány u. 5. 3/5.

Wal ke né Ma uks Hen ri ett 6214 4027 Deb re cen Sé ta kert u. 2.

Zs. Nagy Ist ván 6124 4200 Haj dú szo bosz ló Föld vár u. 17/b.

AKTÍV TAGOK - HEVES

Név Tag szám Cím

Ba kó Fe renc 000003 3360 He ves Ál mos út 36.

Ban ká né Pat kós Má ria 005044 3231 Gyön gyös soly mos Fecs ke út 93.

Bar tók né Rad nai Mar git 000006 3300 Eger Re mé nyi Ede tér 6.

Be ré nyi Lász ló 000009 3300 Eger Mak lá ri u. 143.

Be sze da Ist ván 000010 3300 Eger Nagy-Eged u. 13.

Be sze da Ist ván né 005342 3300 Eger Nagy-Eged út 13.

Bí ró Va lé ria 000012 3300 Eger Ber csé nyi Mik lós út 17. I/4.

Bo dá né Kó kai Ilo na 000013 3023 Pe tõ fi bá nya De ák F. út 1. fszt. 4.

Bó tá né Végh Gab ri el la 005194 3326 Os to ros Ady End re út 15.

Cseh Gá bor 000017 3300 Eger Fa is ko la út 16.

Csu hai Mik lós né 000019 3300 Eger Kas sai u. 2.

Deb re cze ni né Pes ti Már ta 000020 3214 Nagy ré de Kert al ja u. 1.
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dr. Bod nár Ist ván Lász ló 000014 3300 Eger Bak tai út 27.

dr. Gál Já nos 000029 3300 Eger Eöt vös u. 8.

dr. Nagy né Pó csik Bor bá la 005091 3300 Eger Zöld fa u. 19.

dr. Ta kács né Grúz Er zsé bet 000103 3300 Eger Hat va ni-Ka pu tér 5. II/5.

dr. Tóth Fe renc né 000107 3300 Eger Szé che nyi út 2.

dr. Ur bán Gá bor 000112 3200 Gyön gyös Ber ze u. 20.

dr. Zagy va Bé la 000120 3300 Eger Ma lom árok u. 44. III. em. 15.

Far kas Fe renc 000022 3300 Eger Má tyás ki rály u. 120.

Fe ke te Iván 000026 3200 Gyön gyös Csa lo gány út 5/2.

Fi ser Zol tán 005604 3300 Eger Re me nyik Zsig mond u. 8.

Fü le ki Meny hért né 000027 3200 Gyön gyös Kó csag út 11/4.

Fü löp Er zsé bet 000028 3561 Fel sõ zsol ca Ka zin czy Fe renc u. 67.

Gyar ma ti Fe renc né 000033 3360 He ves Szé che nyi út 32/a.

Gyet ván Já nos 000034 3000 Hat van Hor váth Mi hály u. 12. III. em. 12.

Han go si Lász ló né 000036 3200 Gyön gyös Beth len Gá bor út 57.

Har sá nyi Le ven te 005973 3300 Eger Kár pát u. 11. MZ/1.

Hasz no si Já nos né 000037 3245 Recsk Kos suth út 17.

Hor váth Zsu zsan na 000040 3214 Nagy ré de Hu nya di út 16.

Ka lócz ka i né Nagy An na 000045 3388 Po rosz ló Fõ u. 18.

Ka me nicz ky And rás né 004735 3300 Eger Ko lozs vá ri u. 40. fszt. 1.

Ka sza Já nos 000047 3360 He ves So mo gyi út 2/B.

Kiss Jó zsef 000050 3300 Eger Lá jer De zsõ út 13.

Kiss Lász ló né 000051 3036 Gyön gyös tar ján Tü zol tó út 6.

Ko lozs vá ri Ist ván né 000052 3390 Fü ze sa bony Arany J. u. 15.

Koncz Elek 000053 3000 Hat van Hor váth Mi hály u. 23. I. em. 5.

Koncz Sán dor né dr. 000054 3300 Eger Raj ner Ká roly u. 51.

Kor mos Jó zsef 000055 3300 Eger Szé che nyi u. 44.

Kö ves né Ja kab Györ gyi 000061 3200 Gyön gyös Ri gó u. 26.

Lász ló Fe renc Csa ba 000062 3200 Gyön gyös Mát rai u. 7. III. em. 16.

Len gyel Éva 000063 3300 Eger Kis völgy u. 25.

Mi kó Bé la 000069 3300 Eger Szent Mik lós út 2.

Mol nár Ist ván 000072 3200 Gyön gyös Ró bert K. u. 23/1.

Nagy Gá bor 005876 3200 Gyön gyös Szent Gel lért u. 5.

Nagy Ist ván 000075 3390 Fü ze sa bony Ba ross G. út 16.

Nagy Mik lós 000076 3390 Fü ze sa bony Tom pa u. 8.

Nagy Zol tán né 006747 3300 Eger Vin cel lér is ko la u. 24.

Ne de czey-Ru zsák Gyu lá né 000078 3300 Eger Ko szo rú út 4/b.

Né meth Má ria Mag dol na 000079 3300 Eger Me der út 3/a.

No vák La jos 005693 3000 Hat van Krú dy Gyu la 64.

Oláh Gá bor 000081 3000 Hat van Iri nyi u. 10.

Papp La jos 000083 3231 Gyön gyös soly mos Fecs ke u. 75.

Schmid né Sza bó Má ria 000087 3231 Gyön gyös soly mos Bá nyász u. 12.

Smi der Tün de 000089 3300 Eger Té vesz tõ köz 5.

Su lyok Éva 006104 3300 Eger Ka zin czy út 18.

Sza bó Jó zsef né 000091 3300 Eger Új sor u. 73.

Sza bó Zol tán 000093 3300 Eger Bál int pap út 1/B.

Sza lon tai Sa rol ta 005719 3300 Eger Ma lom árok 42. I/6.

Szar vas Dé nes 000098 3300 Eger Fel vé gi u. 8.

Sze lé nyi né Kiss An na 000099 3300 Eger To rony u. 1-3. I/5.

Sze pe si Zsolt 005028 3300 Eger Cif ra ka pu út 142. fszt. 2.

Szi lá gyi Mag dol na 000101 3200 Gyön gyös Eöt vös tér 5.

Szla ma Má ria 000102 3300 Eger Rá kó czi Fe renc u. 89.

Szu tor Im ré né 006556 3360 He ves Po zso nyi u. 1.

Szûcs né Bo csi Má ria 002487 3000 Hat van Dem binsz ky u. 59.

Tá bi Fe renc 005731 3231 Gyön gyös soly mos Ady End re út 31.

Tóth Bé lá né 000106 3300 Eger Új sor u. 87.
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Tóth György né 005081 3023 Pe tõ fi bá nya If jú ság út 25.

Tóth Il di kó 000109 3360 He ves Szé che nyi u. 11.

Tóth né Kis Má ria 000111 3212 Gyön gyös ha lász Al kot mány u. 27.

Tör zsök Ist ván 000104 3300 Eger Al má si P. u. 69.

Ung vá ri né Feny ves Be á ta 005126 3360 He ves Bras sói út 36.

Vár ko nyi Bé lá né 000113 3300 Eger Ce cey Éva u. 16.

Végh Ist ván né 000115 3200 Gyön gyös Gó lya út 42.

Vi téz Zsolt 000118 3351 Ver pe lét Rá kó czi u. 2/7.

Zay Fe renc né 000121 3300 Eger Had nagy u. 15. III. em. 6.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - HEVES

Név Tag szám Cím

An tal Vik tó ria 000001 3232 Mát ra fü red Hegy al ja u. 4.

Bar tá né Put no ki Má ria 000005 3200 Gyön gyös Ka kas tánc u. 59.

Bat ki né Ku rucz Ág nes 004770 3300 Eger Hét ve zér u. 2.

Bé nyász Já nos né 000007 3200 Gyön gyös Ri gó u. 7.

Bé nyász Mik lós né 000008 3212 Gyön gyös ha lász Sza bad ság tér 18.

Bí ró Tí mea 000011 3253 Is ten me ze je Ady End re u. 15.

Bo csi né Bar tus Már ta 005888 3399 An dor nak tá lya Ady End re u. 3.

Bu ku li Mi hály 000015 3300 Eger Kis-Eged u. 5.

dr. Bu ri án An tal né 000016 3000 Hat van Szent Mi hály u. 3.

Csir ke Jó zsef né 000018 3212 Gyön gyös ha lász Vas út út 41.

Do bos Gá bor 000021 3300 Eger Fecs ke u. 10.

Du dás Pál né 004795 3300 Eger Kis asszony u. 73.

Du ra i né Il lés Mar git 005769 3000 Hat van De ák Fe renc út 28.

Far kas Já nos 005053 3300 Eger Te mes vá ri u. 5.

Fa ze kas né Pap Ri ta 000024 3300 Eger Kis kan da út 1. I. em. 2.

dr. Gál Jó zsef 000030 3300 Eger Lu dá nyi út 29/b.

Gál Sán dor né 000031 3300 Eger Kis kan da u. 2. IV. em. 41.

Gel sei Már ta Ka ta lin 005198 3394 Eger sza lók If jú ság u. 51.

Ha lász Já nos 000035 3300 Eger Íj u. 7.

dr. Hol ló Ist ván 000039 3300 Eger Arany J. út 2/2.

Ivicz Gyu la 006700 3212 Gyön gyös ha lász Dó zsa Gy. u. 20.

Ja no vicz Zol tán né 000041 3300 Eger Prittyó u. 7.

Jós vá ri Má ria 000042 3300 Eger Fa is ko la u. 40.

Ka la uz Fe renc né 000043 3200 Gyön gyös Ri gó u. 58.

Kal már Gá bor 000044 3300 Eger Eg ri csil la gok u. 6.

Ke gyé né Csu to rás Ju dit 005488 3300 Eger Kis de le lõ u. 5.

Kiss At ti la 004583 3200 Gyön gyös Beth len G. u. 17/1.

ifj. Kiss Ele mér 000049 3200 Gyön gyös Bás tya út 15.

Ko vács Ala dár 000057 3300 Eger Rá kó czi út 67.

dr. Ko vács né Hor váth Aliz 000060 3300 Eger Nap su gár u. 1. te tõ tér 14.

Koz má ri Már ta 004767 3200 Gyön gyös Ha nisz tér 3. I. em. 4.

Lécz Jó zsef né 005145 3247 Mát ra bal la Fõ út 35.

Len gyel né De ák Szil via 004828 3300 Eger Ma lom árok u. 50.

Má tyus Ka ta lin 000064 3300 Eger Nap su gár u. 27. I. em. 5.

Me li cher Lász ló né 000065 3200 Gyön gyös Lak ta nya u. 10.

Men tusz End re 000066 3300 Eger Egész ség ház u. 21.

Mé szá ros Já nos né 000067 3300 Eger Rá kó czi út 35. I/4.

Mis kol czi Ist ván né 005490 3300 Eger Ber csé nyi M. u. 36.

Mol nár Csa ba 005294 3300 Eger Eöt vös Ló ránd u. 14.

Mol nár Lász ló 000073 3390 Fü ze sa bony Szent ko ro na út 9.

Nagy Er zsé bet 000074 3300 Eger Kár pát u. 8.
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Nagy Sán dor né 005099 3358 Er dõ te lek Fõ út 110.

Nagy né Kis Ág nes 000077 3390 Fü ze sa bony Ba ross út 16.

Né meth Má ria 006672 3360 He ves De ák Fe renc út 27/a.

Orosz György né 000082 3200 Gyön gyös Le gen da u. 8.

Schmi edt Má ria 005962 3300 Eger Vízi mol nár út 5. X/30.

Se bõk Lász ló né 000088 3300 Eger Zöld fa u. 43.

Stre go va Már ta 005744 3300 Eger Bar ta ko vics u. 6.

Sza bó Jó zsef 000090 3300 Eger Új sor u. 73.

Sza bó Má ria 004773 3300 Eger Vö rös marty u. 42. III. em. 15.

Sza bó Pé ter 000092 3200 Gyön gyös Õr ál ló út 34.

Sza bó Zol tán né 000094 3300 Eger Ti zes hon véd u. 31.

Sza bó Zsolt 004582 3000 Hat van Ta bán u. 3. III/7.

Sza la y né Os tor há zi Má ria 000095 3300 Eger Pe tõ fi út 25/a.

Szán tai Pál 000096 3300 Eger Ber csé nyi u. 52.

Szi lá gyi La jos né 000100 3242 Pa rád sas vár Sza bad ság u. 2/d.

Vass né Var ga Ju dit 000114 3300 Eger II. Rá kó czi Fe renc u. 46. X. em. 72.

Ve réb Ist ván né 000116 3346 Bé la pát fal va IV. Bé la u. 63.

Ve res Já nos né 000117 3390 Fü ze sa bony Pa csir ta út 10.

Zá go nyi Sán dor né 000119 3300 Eger Eg ri út 57.

AKTÍV TAGOK - JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Név Tag szám Cím

Ba gi Ti bor 000760 5130 Jász apá ti Szé che nyi út 30.

Ba kos Zol tán 000761 5000 Szol nok Se re gély út 39.

Ba ra nyi Jó zsef né 000763 5100 Jász be rény Ál mos út 9.

Bar tucz Gyõ zõ 000764 5000 Szol nok Szig li ge ti u. 3. I/3.

Bel ler Jó zsef né 006464 1138 Bu da pest Vá ci út 167.

Ben csik né Ba laj ti An na má ria 000765 5000 Szol nok Ker tész út 29.

Besz te ri Lász ló né 005734 5100 Jász be rény Dr. War ga L. u. 20.

Bó ka Já nos né 000767 5000 Szol nok Batt hy ány u. 53.

Bo ruzs Ró za 000768 5300 Kar cag Ep res kert u. 7.

Buj do só Jó zsef 000769 5100 Jász be rény Szeg fû u. 13.

Czit ler Sán dor 005435 1222 Bu da pest Mé zes fe hér u. 17. 2/9.

Csák Ibo lya 000771 5000 Szol nok Jó zsef A. u. 23. IV. 28.

Cseh né Kö te les Ro zá lia 006466 5200 Tö rök szent mik lós If jú ság u. 9. fszt. 2.

De ák Já nos né 000774 5000 Szol nok Gyík u. 4.

Do bák Ist ván 000775 5100 Jász be rény Mó ricz Zs. u. 4.

dr. Lits Jó zsef 000821 5000 Szol nok Ta bán 17.

dr. Nagy né dr. Ju hász Má ria 000834 5000 Szol nok So mo gyi B. u. 5.

dr. Sza bó Já nos 000850 5300 Kar cag Ke re kes I. u. 15.

dr. Szó rá di Ti bor né 000853 5000 Szol nok Ság vá ri krt. 1. I. em. 1.

dr. Tóth Im re 000860 5000 Szol nok Pa csir ta u. 20.

dr. Tú ri Jó zsef 000864 5130 Jász apá ti Si mon Ig nác u. 2/a.

Ecse ki né Ka ra kas Ka ta lin 000776 5000 Szol nok Po zso nyi u. 29. II. em. 23.

Fe hér And rás né 000781 5000 Szol nok Mar ko tá nyos u. 8. I. em.

Föld há zi Fe renc 000785 5100 Jász be rény Mik száth K. u. 13.

Fü löp Gá bor né 000787 5300 Kar cag Arany Já nos u. 22.

Gel lén Oli vér né 000790 5000 Szol nok Tóth F. u. 1.

Gé re si An na 000799 5350 Ti sza fü red Kül sõ kert sor 69.

Gu ba Kál mán né 000793 5000 Szol nok Ady E. út 1. 2/7.

Gu lyás né Tú ró czi Mar git 005201 5100 Jász be rény Var jú út 8.

Had adi Zsig mond 000798 5350 Ti sza fü red Bé ke út 6/a.

Haj nal-Nagy Gá bor 006083 5100 Jász be rény Szõ lõ u. 3.
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Har tyá nyi né Mé rei Ju dit 006096 5008 Szol nok Gát õr u. 47.

Heg man né Ne mes Sá ra 000801 5000 Szol nok Rá kó czi u. 75.

Hor váth né Csá nyi Eli za 004821 5008 Szol nok Ko cso ros u. 14.

Hu ber Ist ván 000803 5100 Jász be rény If jú ság u. 11.

Ig nácz Ve ro ni ka 005377 5000 Szol nok Vas Ge re ben u. 4.

In cze Zsu zsan na 000758 5100 Jász be rény Szent Ist ván krt. 3. fszt. 1.

Ja gos And rás 000804 5091 Tó szeg Rá kó czi út 29.

Jan csó Mó ni ka 006305 5231 Fegy ver nek Hárs fa út 5/a.

Ka ló Je nõ 000806 5052 Új szász Jász u. 24/a.

Ke le men né Jól járt Jú lia 000808 5310 Kis új szál lás Il lé sy u. 2.

Kiss Lász ló né 000810 5440 Kun szent már ton Kos suth u. 2.

Kiss Pé ter 000811 5000 Szol nok Ber csé nyi út 28.

Kocz kás Ilo na 004790 5000 Szol nok Sar ló u. 11. fszt. 6.

Kon tos Jó zsef 000812 5420 Túr ke ve Ke nyér me zei u. 14.

Ko vács Eri ka 000828 5000 Szol nok Só ház u. 1/c. III/6.

Ko vács Fe renc 005208 5000 Szol nok Se re gély u. 23.

Ko vács Gé zá né 000813 5008 Szol nok Fa ze kas M. u. 23.

Ko vács Jó zsef 000814 5000 Szol nok Ponty u. 7.

Ko vács né Hor váth Éva 000816 5000 Szol nok Ver seg hy u. 7/a. 1/17.

Krajcs né De zsõ fi Ka ta lin 000817 5008 Szol nok 
(Szan da szõ lõs)

Kaff ka M. u. 26.

Krasz nai An dor 000818 5000 Szol nok Ked ves sor 9.

Laf fer ton Gab ri el la 006281 5000 Szol nok Rá kó czi út 01. júl.

Len gyel né Ge bei Ilo na 006084 1181 Bu da pest Do bo zi u. 47.

Ma gyar Lász ló né 006101 5000 Szol nok Szent Ist ván ki rály u. 1.

Ma kács Pál né 000824 5000 Szol nok Su tu u. 3.

Már ki La jos 000825 5000 Szol nok Kar czag u. 5. V. em. 44.

Megy esi Ti bor 006279 5008 Szol nok Ybl Mik lós u. 13.

Mics kó Zsu zsan na 006051 5000 Szol nok Hold u. 19/a.

Mol nár né Fe ke te Esz ter 006004 6600 Szen tes Dó zsa György út 88.

Nagy Ist ván né 000830 5000 Szol nok Cso ko nai u. 53. III. em. 8.

Nagy né Gyõ ri Sá ra Em ma 000833 5340 Kun he gyes Sza bad ság tér 13.

Nagy né So ós Ani kó 006335 5000 Szol nok Vid ra u. 7.

On dok Ilo na 000837 5000 Szol nok Arany J. u. 3. I/3.

Orosz Gyu la 000840 5200 Tö rök szent mik lós Zal ka Má té u. 5.

Papp né He ge dûs Haj nal ka 006226 5000 Szol nok Gõz ha jó u. 2.

Pénz es né Ki rály fi Mar git 006102 5000 Szol nok Szé che nyi krt. 41.

Po ló nyi Szûcs Szil via 000842 5000 Szol nok Cza kó Ele mér u. 20. I/4.

Pusz tai Má ria 000827 5400 Me zõ túr Eper út 53.

Ru ta i né Nagy györgy Er zsé bet 000844 5100 Jász be rény Szent Lász ló u. 14.

Sán ta Pé ter né 000845 5091 Tó szeg Fáy út 1.

Sass né Au ner Csil la 006087 5000 Szol nok Roz ma ring u. 15.

Se bes tény né Kis pál Éva 006524 5100 Jász be rény Dó zsa György u. 31. II/7.

Si pos Er zsé bet 000847 5300 Kar cag Gép gyár u. 12.

Su lyok Lász ló 000849 5000 Szol nok Ka zin czy u. 18.

Sza bó Jó zsef 000851 1137 Bu da pest Szent Ist ván park 17.

Sza bó Zsolt 006569 5340 Kun he gyes Ga ray u. 2/a.

Szar vas Im ré né 000852 5350 Ti sza fü red Ady End re út 25.

Ta más Zol tán 006018 5300 Kar cag Ker tész J. u. 4.

Tarr Fe renc 000857 5000 Szol nok Ponty u. 11.

Tarr Fe renc né 000858 5000 Szol nok Ponty u. 11.

Te mes vá ri La jos 000859 5000 Szol nok Pe tõ fi út 13. II. em. 2.

Tóth Gyu lá né 005537 5100 Jász be rény Cso kor út 13.

Tóth Ist ván 000861 5008 Szol nok 
(Szan da szõ lõs)

Fa ze kas u. 31.

Tóth Ist ván 005499 1118 Bu da pest Rad vány u. 30.
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Tóth La jos 000862 5000 Szol nok Hor gász u. 43.

Tóth né He ge dûs Má ria 000863 5000 Szol nok Kar czag L. u. 7. fszt. 7.

Tú ri La jos Kál mán né 000865 5420 Túr ke ve Pe tõ fi S. u. 2/a.

Ul vicz ki Fe renc né 000867 5052 Új szász Le hel út 39.

Vá ra di Ist ván né 001389 5000 Szol nok Cso ko nai út 82. I/3.

Vá ra di Jó zsef né 000868 5000 Szol nok Zsá lya u. 34.

Var ga Etel ka 000809 5300 Kar cag Ker tész Jó zsef u. 1. lh. III. em. 10/a.

Var gyas Gyu lá né 000869 5000 Szol nok Mir tusz út 1.

Vá ri Im re 000870 5000 Szol nok Mé szá ros Lõ rinc u. 32.

Vid ra Ist ván 000871 5000 Szol nok Bar tók Bé la út 57.

Zá kány La jos 000872 5435 Mart fû Szol no ki út 64.

Zá kány La jos né 000873 5435 Mart fû Szol no ki út 64.

Za lá né Schvarcz Ma ri an na 000875 5000 Szol nok Cso ko nai út 63.

Zom bo ri né Pás tét Mar git 000876 5000 Szol nok Cso ko nai út 79.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Név Tag szám Cím

Agócs né Raj no ha Ani kó 005984 5121 Jász já kó hal ma Szé che nyi u. 48/a.

Ba lázs Il di kó 006477 5000 Szol nok Arany Já nos u. 3. fszt. 2.

Bal lá né Ko lyan kovsz ky An gé la 000762 5008 Szol nok 
(Szan da szõ lõs)

Ker tész u. 59/A.

Ben de Sán dor 005749 5000 Szol nok Bim bó u. 13.

Ber dó Zsu zsan na 006251 5130 Jász apá ti Tóth u. 19.

Bik ki né Tóth Ág nes 000766 5000 Szol nok Ka zin czy u. 8. fszt. 1.

Bo ri Anett 006715 5000 Szol nok Kis fa lu dy u. 14. II/10.

Cza kó Má ria 005615 5000 Szol nok In dó ház u. 5. II/13.

dr. Csa pó An na 000772 5000 Szol nok Szé che nyi út 4.

Cso mán Mi hály 000773 5000 Szol nok Ber csé nyi út 28. fszt. 1.

Deb re cze ni Ág nes 005865 5420 Túr ke ve Tú ri u. 16/a.

De me ter Ist ván 006468 5349 Ken de res-Bán hal ma Ság vá ri út 101.

Dó ka György 006449 5000 Szol nok Cza kó E. u. 7. VI/55.

Egyed Zsu zsan na 005616 5000 Szol nok Ka zin czy u. 3. I/2.

Er dõs né Sa la mon Ka ta lin 000778 5000 Szol nok Pó lya T. 18.

Faj csák Ká roly 000779 5000 Szol nok Ba ross u. 51. II. em. 6.

Faj csák né Voj tek Mag dol na 000780 5000 Szol nok Ba ross u. 51. II. em. 6.

Fa ra gó Tün de 005231 5000 Szol nok Nyír fa u. 7.

Fo dor né Tóth An na 006495 1025 Bu da pest Szik la u. 20. fszt. 2.

For rai Be á ta 006372 5540 Szar vas Jó zsef At ti la u. 11.

Fü ge di Lász ló né 000786 5000 Szol nok Ma dách út 15. II. 7.

Fû tõ Mik lós 000788 5300 Kar cag Szö vet ke zet u. 3.

Gáll Esz ter 000789 5000 Szol nok Arany J. u. 6.

Ger mán Já nos né 000791 5000 Szol nok Kos suth L. u. 18. I. em. 5.

Go ór né Fo dor Esz ter 000792 2721 Pi lis Le hel u. 2/B.

Gu ba Lász ló 000794 5000 Szol nok Pó lya T. u. 29.

Gu ba Lász ló né 000795 1133 Bu da pest Ipoly u. 24/A. I. em. 2.

Gu lyás Lász ló 000796 5440 Kun szent már ton Hegy fo ky Ka bos u. 19.

Gyár fás Zol tán 006062 5000 Szol nok Orosz Gy. u. 8. IV/13.

Gyõ ri né Ba ra nyi Má ria 000797 5100 Jász be rény Víz ön tõ út 16.

He ge dûs né Ba lajt hy Bri git ta 005405 5000 Szol nok Rá kó czi út 34. III/7.

Hír mond óné Tõ kés Er zsé bet 005083 5300 Kar cag Ka lász út 10.

Ho no si Krisz ti na 005959 5000 Szol nok Mo ha út 3. II/7.

Hor váth Ro zá lia 000802 5200 Tö rök szent mik lós Kos suth tér 1. fszt. 2.

Ju hász né Men kó Már ta 000805 5008 Szol nok Mol nár F. u. 16.
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Kar dos Mi hály 000807 5440 Kun szent már ton Tur csá nyi út 21.

Kor mos La jos 006454 5000 Szol nok Lo vas Ist ván út 20. IV/13.

Krasz nai Van da 005228 5000 Szol nok Ba las sa B. u. 4.

Lá zár né Guth Edit 000820 5000 Szol nok Kos suth La jos út 18. IV. em. 44.

Lõ rin czi Lász ló né 005187 5200 Tö rök szent mik lós Ka zin czy u. 23.

Ma da rász né Csi kász Már ta 000823 5008 Szol nok Ör kény I. u. 3.

Ma ka i né Nagy Ma ri an na 006728 5053 Szász be rek Baj csy-Zsi linsz ky út 15.

Má tyus Irén 000841 5000 Szol nok Tán csics M. út 3.

Mé szá ros Er vin 005804 5081 Sza jol Jó zsef At ti la út 13.

dr. Me zei Im ré né 000826 5000 Szol nok Szel lõ u. 30.

Nagy Gá bor né 000829 5100 Jász be rény Kö nyök u. 5.

Nagy Jó zsef 006052 2131 Göd Alag út u. 14/3.

Nagy Pé ter né 006725 5000 Szol nok In dó ház u. 1. III/16.

Ne mes né Ka nyó Ibo lya 000835 5000 Szol nok Vá ros ma jor út 30. „C” ép. 11.

Né meth Já nos 005369 5000 Szol nok Szol nok Is pán kör út 5. IX/7.

Né meth Pál né 000836 5000 Szol nok Ma gyar u. 25.

Pel lé né Po ló nyi Ág nes 001305 2740 Abony Tó sze gi út 32.

Pén zes Gyu la 006585 5000 Szol nok Szé che nyi krt. 41.

Rac kó Ágo ta 006375 5310 Kis új szál lás Mo há csi u. 11.

Si mon Ma ri an na 000846 5100 Jász be rény Me gye ház u. 8.

Su bák Jó zsef né 006484 5430 Ti sza föld vár Ó. Nagy Ben ja min u. 83.

Sza bó Fe renc né 006416 5200 Tö rök szent mik lós Zal ka M. u. 43.

Sza bó Mik lós né 006208 5200 Tö rök szent mik lós Ok tó ber út 10.

Szász né Mol nár Mó ni ka 005372 5200 Tö rök szent mik lós Bé la ki rály út 2/B.

Szõ ké né Ku gye la Haj nal ka 005373 5000 Szol nok Cso ko nai út 34.

dr. Szûcs Sán dor né 000854 5000 Szol nok Cso ko nai út 16. I. 3.

Ta más né Czi ne ge Csil la 000856 5000 Szol nok Só ház u. 1/G.

Tát ra há zi Ist ván né 006238 5008 Szol nok Gát õr út 13.

Tóth Esz ter 005184 5000 Szol nok Ko lozs vá ri út 38. III/14.

Tóth né Bo zsó And rea 005280 5000 Szol nok Csil lag út 16.

Tú ri Lász ló 005965 5122 Jász dó zsa Dó zsa György út 4.

Tú ró czi Im re 000866 5085 Rá kó czi fal va Rá kó czi út 106/a.

Ul vecz ki Mi hály 006330 4031 Deb re cen Föl di J. u. 3. II/9.

dr. Var gá né Kar dos Tün de 005597 5000 Szol nok Kí gyó u. 38.

Za kár Zol tán né 006215 5000 Szol nok Cza kó Ele mér u. 1. fszt. 7.

AKTÍV TAGOK - KOMÁROM-ESZTERGOM

Név Tag szám Cím

Ádám kó And rás 002753 2890 Ta ta Agos tyá ni u. 43.

An tal Im ré né 000233 2890 Ta ta Gesz te nye fa sor 21.

As bóth Ist ván 000235 2800 Ta ta bá nya Köz tár sa ság u. 4.

Ba csa Fe renc né 000237 2535 Mo gyo rós bá nya Pe tõ fi u. 50.

Ba ra nyai Mag dol na 000306 2943 Bá bol na Nagy vát hy u. 29.

Beck Jó zsef né 000239 2840 Orosz lány Ran dó ti M. u. 14.

Bé kás sy Ist ván né 000240 2900 Ko má rom Már tí rok út ja 121.

Be kecs né Bo dá nyi Szil via 006410 2800 Ta ta bá nya Ré ti u. 82/5.

Blasch ke Mik lós né 000243 2500 Esz ter gom Mon te ver di u. 1/3.

Bod ro gai Ti bor né 000244 2500 Esz ter gom Ré vész B. u. 7.

Bo gáth né Bát ki Edit 000245 2853 Köm lõd Per czel M. u. 26.

Bor bély Ka ta lin 006688 2800 Ta ta bá nya Már ci us 15. u. 6. fszt. 1.

Bott lik Bál int 000248 2898 Kocs Kos suth L. u. 79.

Bö röcz né Kõ sze gi Zsu zsan na 000247 2890 Ta ta Szent Ist ván út 25.

Csák vá ri né Ro bot ka Zsu zsan na 000249 2531 To kod Sza bad ság u. 72.
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Csi csai Já nos né 000250 2800 Ta ta bá nya Vad vi rág u. 32.

dr. An ta ló czy Al bert 000234 2800 Ta ta bá nya Bé la ki rály kör tér 56. I. em. 1.

Esz ter go mi Zsu zsan na 000252 2534 Tát Baj nai u. 9.

Fá bi án Jó zsef né 000253 2800 Ta ta bá nya Cse ri út 7. fszt. 1.

Far kas Má ria 000254 2890 Ta ta Hul lám u. 5/a.

Far kas há zi Fe renc 004746 2890 Ta ta Vá gó u. 9/a.

Fi ed ler Gá bor 000255 2500 Esz ter gom Gyur gya lag u. 3.

Föld esi Pé ter 006082 2800 Ta ta bá nya Tu li pán köz 7.

Ga lán ta i né Má té Zsu zsan na 004873 2890 Ta ta Gesz te nye fa sor 6.

Ger gely Lász ló né 006608 2500 Esz ter gom Mó ricz Zs. u. 26/a.

Goldsch midt Ti bor 000257 2800 Ta ta bá nya Ság vá ri E. u. 22. II. em. 11.

Gyi me si né Csi kós-Nagy Zsu zsan na 000259 2900 Ko má rom Ma rek J. u. 10.

Haj dú né Ta kács Gi zel la 006161 2800 Ta ta bá nya Szé che nyi u. 11.

Haj nal Ká roly né 005395 2510 Do rog IV. Bé la út 9.

Ham vas Gyõ zõ 006814 2900 Ko má rom Térf fy Gy. u. 36.

Ha va si Já nos 000260 2500 Esz ter gom Vár u. 3.

Hlo gyik Zsu zsa 000263 2800 Ta ta bá nya Bó dis he gyi út 20.

Hon véd Ró bert né 000264 2523 Sá ri sáp Hu nya di Já nos u. 20.

Hor váth Lász ló 005714 2800 Ta ta bá nya Ba nyi Já nos út 65.

Huj Fe renc né 000265 2831 Tar ján Rá kó czi u. 56.

Hu szár Kál mán né 000266 2851 Kör nye Be lo i an nisz u. 109.

Izsó Ber na dett 006706 2890 Ta ta Kos suth tér 17.

Jel li nek né De ák Iza bel la 000267 2890 Ta ta Egy ség u. 13. III. em. 5.

Kaj tár Lász ló 000269 2500 Esz ter gom Ko vá csi u. 11.

Kecs ke mé ti né Ha mersz ki Ka ta lin 000273 2500 Esz ter gom Des sewf fy u. 5/a.

Ko csán Kor né lia 000258 2800 Ta ta bá nya Hu nya di tér 4. fszt. 1.

Ko ró di Er zsé bet 000277 2836 Baj Tán csics M. u. 43.

Ko vács né Schusz ter Te réz 006389 2536 Nyer ges új fa lu Vá ci Mi hály u. 30.

Köd mön Ká roly 000275 2890 Ta ta Cso ko nai út 13.

Kõ vá ri Já nos 000278 2800 Ta ta bá nya Ba nyi Já nos u. 73.

Ku ti Csil la 005229 1095 Bu da pest Mes ter u. 11. I/1.

Kut rucz né Ko vács Györ gyi 000282 2800 Ta ta bá nya Jó kai u. 61.

Lá zár Sán dor 000283 2890 Ta ta Hul lám u. 5/a.

Le sensz ky né Ju hász Ró zsa 000284 2028 Pi lis ma rót Rá kó czi út 47.

Lip pai Ele mér né 000285 2890 Ta ta Keszt he lyi u. 8/a.

Lu go si Edit 000287 2800 Ta ta bá nya Je ge nye u. 36.

Lux né Tá las Ilo na 000288 2800 Ta ta bá nya Bán hi dai ltp. 403/13.

Ma gyar Mik lós né 006086 2500 Esz ter gom Re gi o mon ta nusz u. 38.

Ma jo ros Eni kõ 006453 2900 Ko má rom Má tyás ki rály u. 1/a.

Ma lom so ki Ist ván 005068 2942 Na gyig mánd Ifjú mun kás u. 5.

Mar ton né Bõ sze An na Zsu zsan na 000289 2870 Kis bér Kos suth u. 21.

Mar ton né Õszi Ró zsa 006365 2900 Ko má rom Tö rök Ig nác u. 95/a.

Ma tus Lász ló 000290 2890 Ta ta Má jus 1. u. 23. 

Má tyás György 000291 2800 Ta ta bá nya Gál I. ltp. 516. fszt. 2.

Mé szá ros Er zsé bet 006610 2900 Ko má rom Arany Já nos u. 82.

Mol nár né Vit tek An gé la 006309 2522 Dág Ady End re út 44.

Mur csik né Hart mann Gi zel la 000294 2852 Kecs kéd Maj ki u. 5.

Nagy Ákos 006005 2840 Orosz lány Pe tõ fi S. u. 21/6.

Nagy Csa ba 006667 2837 Vér tes szõ lõs Ka vics u. 10.

Nagy Jó zsef 005245 2800 Ta ta bá nya Bé la ki rály krt. 18. II/4.

Né met Györ gyi 000296 2890 Ta ta Ba csó Bé la út 19.

Né meth Eri ka 000280 2840 Orosz lány Illyés Gy. u. 8.

Né met hi Sán dor né 006436 2536 Nyer ges új fa lu Cso ko nai u. 13.

Osz kó Krisz ti na 005033 2800 Ta ta bá nya Köz tár sa ság u. 33. 3/1.

Pap né Gal ba Már ta 000299 2534 Tát Má jus 1. u. 7.

Papp György né 000300 2840 Orosz lány Ma dách Im re u. 15.
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Per sely né Lócz ki Már ta 000302 2800 Ta ta bá nya Vad vi rág u. 69/A.

Pe tõ Ani kó Ka ta lin 005762 2823 Vér tes som ló Al kot mány u. 7.

Pohl mül ler Im re 000303 2884 Ba kony szom bat hely Sza bad ság u. 77.

Po lyák Ilo na 006492 2067 Szár li get Zrínyi u. 6.

Por dán né Ba lázs Ibo lya 004543 2800 Ta ta bá nya Nyár fa u. 12.

Rácz né Kris tyák Ilo na 000305 2800 Ta ta bá nya Ré ti u. 57. fszt. 1.

So mo gyi Csiz ma zia György 006042 2545 Du na al más Cso ko nai u. 17/D.

So mo gyi Csiz ma zia György 000308 2900 Ko má rom Asz ta los B. u. 29.

Sós ta i né Var ga Irén 000311 2837 Vér tes szõ lõs Mú ze um út 4.

So vácz ki né Ab ro nits Va lé ria 004499 2536 Nyer ges új fa lu Rá kó czi út 12.

Speck And rea 000307 2500 Esz ter gom Jó kai u. 9.

Stam ler Já nos né 000312 2835 Ta ta (Agos tyán) Sza bad ság u. 9/c.

Sza bó La jos né 000313 2884 Ba kony szom bat hely Kos suth L. u. 43.

Szo kács né Gu lyás Irén 006371 2800 Ta ta bá nya Al kot mány u. 34.

Szöl lõ si Mi hály 005140 2890 Ta ta Agos tyá ni út 25.

Tóth Gá bor 000319 2800 Ta ta bá nya Má jus 1. u. 53.

Tóth Gá bor né 000320 2941 Ács Zal ka Má té  u. 9.

Tür kis né Kar dos Zsu zsan na 000321 2517 Kesz tölc Ady End re u. 24.

Ven ter né Bács Ág nes 000323 2890 Ta ta Ba csó Bé la u. 66. 17. ép.

Ve té si Gyu la 000326 2890 Ta ta Ida u. 5.

Vir sik Te réz 000328 2800 Ta ta bá nya Ak nai há zak 3/1. a.

Vo na Jó zsef né 000329 2851 Kör nye Jó zsef At ti la u. 18.

Wág ner Vil mos 000331 2900 Ko má rom Szá va u. 14.

Wág ner Vil mos né 005353 2900 Ko má rom Szá va u. 14.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - KOMÁROM-ESZTERGOM

Név Tag szám Cím

Amb rus La jos 000232 2800 Ta ta bá nya Ba nyi J. u. 36.

Ba logh né Sza bó Eri ka 002762 2524 Nagy sáp Baj csy-Zs. u. 8.

Bar sy Mik lós 005300 2364 Ócsa Ha lá szi Ká roly u. 60.

Ber náth Má ria 000241 2800 Ta ta bá nya Ré ti út 26. I. em. 2.

Bi hac ker Ot tó né 000242 2890 Ta ta La tin ka S. u. 10.

Bó dis Já nos né 006633 2898 Kocs Er kel út 2.

Bö röcz Im re 000246 2890 Ta ta Szent Ist ván u. 25.

Bru zsa Gab ri el la Edit 006676 2536 Nyer ges új fa lu Füst Mi lán u. 13.

Czu nyi Eni kõ 005701 2890 Ta ta Má jus 1. út 57. II. lh. 3/1.

Enye di né Sze fe ri nusz Er zsé bet 000251 2534 Tát Fel sza ba du lás út 143.

Hel leb randt Éva 000261 2837 Vér tes szõ lõs Mú ze um u. 52.

Her czeg Ce cí lia 000262 2911 Mo csa Kis u. 58.

dr. Ho fer György 005032 2045 Tö rök bál int Wit tin ger An tal köz 5.

If csics Lász ló né 005036 2944 Ba na Kos suth u. 40.

Jung né Rich ter Éva 000268 2837 Vér tes szõ lõs Akác fa u. 2.

Ka incz Mó ni ka 004874 2836 Baj Pe tõ fi S. u. 87.

Ka rá cso nyi Nor bert 005712 2852 Kecs kéd Szé che nyi u. 16.

Ká roly And rás né 000272 2890 Ta ta Cso ko nai u. 8.

Kecs kés Má ria 005713 2900 Ko má rom Csil lag ltp. 28. I/3.

Ke rék gyár tó né Vass Er zsé bet 000274 2800 Ta ta bá nya Je ge nye u. 78.

Kó bor Mik lós né 006813 2500 Esz ter gom Bu dai Nagy An tal u. 12.

Kol ta y né Sze pe si Zsu zsan na 000276 2890 Ta ta Új u. 12.

Kot henc Má ria Vik tó ria 005711 2800 Ta ta bá nya Gál Paletta 8/2/1.

Ko vács At ti la 005699 2900 Ko má rom Czu cor G. u. 62/a.

Ko vács Zol tán 006413 2544 Nesz mély Nyá ros ka u. 5.

Ko vács né dr. Kug li Zsu zsan na 000279 2942 Na gyig mánd Ber csé nyi M. u. 31/1.
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Kõ vá ri né Gyõr fi Sán ta Éva 005702 2800 Ta ta bá nya Je ge nye u. 80.

Liszt es né Ha rasz tia Éva 005715 2800 Ta ta bá nya Ság vá ri út 15. 3. lh. I/5.

Mol nár Mi hály 006821 2800 Ta ta bá nya Gál I. ltp. 716. 3/8.

Mol nár né Csu port Il di kó 006377 2921 Ko má rom Er kel F. u. 28.

Mo rav csik Sán dor 005681 2800 Ta ta bá nya Pa let ta la kó park 7. fszt. 1.

Nagy Sán dor né 005710 2890 Ta ta Me zõ Im re u. 23.

Nagy né Ra gó Ágo ta 005703 2800 Ta ta bá nya Bor bély Sán dor u. 67.

Ne mes And rás 000295 2900 Ko má rom Be õt hy Zsolt u. 32.

Né meth At ti lá né 000297 2800 Ta ta bá nya Sár ber ki u. 48.

Ra kó Zsu zsan na 000238 2890 Ta ta Fa ze kas u. 29.

Rus kó Jó zsef 006483 2943 Bá bol na Kis fa lu dy ltp. D. ép. F/3.

Sá rai Éva 006355 2800 Ta ta bá nya Bán hi dai ltp 203. I/6.

Schind ler né Bi ha ri Ivett 005811 2837 Vér tes szõ lõs Csa lo gány u. 4.

Si pos né Ba lázs Éva 006833 2890 Ta ta Tár ká nyi La jos u. 1.

So mo gyi Csiz ma zi á né dr. Ko váts Er zsé bet 000309 2545 Du na al más Cso ko nai u. 17/d.

Sza kál La jos né 000314 2921 Ko má rom Is ko la u. 8.

Szat má ri Zsu zsan na 004875 2800 Ta ta bá nya Ár pád u. 83.

Szé ke lyi Zol tán 005352 2890 Ta ta Agos tyá ni út 25.

Szé ke lyi né Szöl lõ si Ág nes 006529 2890 Ta ta Do bo zi u. 3/a.

dr. Sztru hár Gyu la 006545 2890 Ta ta Roz go nyi u. 11/a.

Szûcs né Posz to vics Ilo na 000316 2837 Vér tes szõ lõs Er dõ sor u. 21.

Ten ki Mi hály né 000317 2851 Kör nye Be lo i an nisz u. 104.

Tölgy esi Má ria 000318 2800 Ta ta bá nya Ré ti u. 53. II. em. 2.

Tóth Ju dit 006497 2890 Ta ta Mó ra Fe renc u. 15.

Ur bán né Ko mon dy Ju dit 000322 2840 Orosz lány Szep tem ber 6. u. 24.

Vá lint né Kal már Ju dit 006357 2900 Ko má rom Csil lag ltp. 6/a. IV/1.

Ver bó Ár pád 000324 2900 Ko má rom Sport u. 11.

Ver bó Ár pád né 000325 2900 Ko má rom Sport u. 11.

Vígh Bé la 000327 2890 Ta ta Lo vas sy L. u. 10.

Zi righ Já nos né 000332 2800 Ta ta bá nya Bár dos La kó park 3/B. 1/1.

Zó lyo mi né Kar ma zsin Ju dit Ka ta lin 005709 2890 Ta ta Roz go nyi u. 14.

Zó ná né Czu nyi Ani kó 005035 2890 Ta ta Hul lám u. 20/a.

Zse bõk né Hor váth An na 000333 2890 Ta ta Per czel Mór u. 15.

AKTÍV TAGOK - NÓGRÁD

Név Tag szám Cím

Adam csek Pál 000122 2643 Di ós je nõ Jó zsef At ti la u. 57.

Ba ko nyi Jó zsef né 000128 3077 Mát ra ve re bély Szta ha nov út 1.

Bal lá né Nagy Ka ta lin 000129 3121 Sal gó tar ján Õr hely u. 18.

Ba ran né Fo dor Ol ga 000131 3100 Sal gó tar ján Pécs kõ u. 12/B.

Ba ta Já nos 000132 3183 Ka rancs ke szi Szé che nyi út 8.

Ba tá né La dócz ki Éva 000133 2660 Ba las sa gyar mat Arany J. út 48.

Czék mán né Ke le csény Ág nes 005220 3100 Sal gó tar ján Vas vá ri Pál út 47.

Cze ne Gyõ zõ 000140 3100 Sal gó tar ján Bé ke krt. 42/a.

Czi ko rá né Szom széd Csil la 000141 2040 Bu da örs Be reg szá szi út 9.

Csé pe Ma ri an na 000144 3121 Sal gó tar ján So mo si út 24/A.

Csör ge Jó zsef 000145 3123 Ce red Ró zsa fa út 2.

Da ran có Ká roly 000146 3100 Sal gó tar ján Ru ha gyá ri út 24.

dr. Bá bol nai Te ré zia 000126 3100 Sal gó tar ján Har gi ta krt. 21.

dr. Ba ko nyi Bé la 005538 3077 Mát ra ve re bély Szta ha nov út 1.

dr. Ba logh End re 000130 2660 Ba las sa gyar mat Bé ri Ba logh Ádám út 8.

dr. Bo csó Klá ra 000136 3100 Sal gó tar ján Pécs kõ u. 12/a.  mfszt. 8.

dr. Hor váth né Bal la Er zsé bet 000167 2651 Rét ság Kör te fa u. 31.
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Ebecz né An gyal Éva 000148 2660 Ba las sa gyar mat Szent Im re út 6.

Fá bi án Ig nác 000150 3121 Sal gó tar ján Tom pa M. út 14.

Far kas Sán dor né dr. Po zso nyi Má ria 000151 3100 Sal gó tar ján Ma dzsar J. u. 9.

Fe rencz Jó zsef né 004762 3100 Sal gó tar ján Út tö rõk út 27. II/4.

Grósz Jó zsef né 000158 3100 Sal gó tar ján Ró zsa Fe renc út 4.

Gyõ ri né Új Má ria 000161 3104 Sal gó tar ján Man du la út 1.

Hu szák Ar tur né 000169 3100 Sal gó tar ján Arany J. út 17. III. em. 8.

Ig nácz Ist ván né 000170 3070 Bá tony te re nye Bá nyász u. 1.

Ju hász né Gaj zin ger Ág nes 000172 2660 Ba las sa gyar mat Le in in gen u. 30/a.

Kal már Sán dor 000173 2660 Ba las sa gyar mat Szon di u. 9.

Kár dá si né Sza bó Eri ka 000175 2660 Ba las sa gyar mat Szon tágh P. u. 9. I. em. 13.

Kra jer Lász ló 004822 1105 Bu da pest Tég la ve tõ u. 34.

Lász ló Lí dia 000228 3100 Sal gó tar ján Med ves krt. 5.

Ma lik né Fel föl di Ju li an na 006609 2687 Ber cel Szé che nyi út 63.

Mar cis né Drap csik Éva 000179 3078 Bá tony te re nye Ha tár u. 17.

Már ton Bar na bás né 000180 3100 Sal gó tar ján Kõ vi rág út 4.

Má té Csa bá né 000181 3100 Sal gó tar ján Fáy And rás krt. 12.

Má té Im re 000182 3104 Sal gó tar ján Fri gyes krt. 1.

Mes ter né Ber ta Il di kó 000183 3100 Sal gó tar ján Pécs kõ út 17/2.

Mi hály né Fe ke te Edit 000186 3104 Sal gó tar ján Ró zsa fa út 73.

Mucs né Tóth Má ria 000188 3100 Sal gó tar ján Szé rûs kert u. 26.

Nagy Mag dol na 000191 3100 Sal gó tar ján Med ves krt. 72.

Nagy Mó ni ka 006379 3064 Szur dok püs pö ki Sza bad ság út 246.

Né meth Csa bá né 000194 3104 Sal gó tar ján Fri gyes krt. 3.

Né meth Jó zsef Ti bor 000195 3104 Sal gó tar ján Gor kij krt. 66. fszt. 1.

Pa ró czai Pé ter né dr. dr. Ku bor czik Ve ro ni ka 000199 3109 Sal gó tar ján Zsom bé kos út 2.

Sá ro si Jó zsef né 000207 2660 Ba las sa gyar mat Ma dách li get 13/I. II/3.

Si mon né Ki szely Zsu zsan na 000208 2669 Ipoly ve ce Bem út 13.

Sir kó Bé lá né 000209 3060 Pász tó Köl csey u. 14.

Sran csik Jó zsef né dr. 000211 2660 Ba las sa gyar mat Hu nya di u. 42.

Stork Gé za 000212 3100 Sal gó tar ján Er dész út 4.

Su lyán And rás 000213 3100 Sal gó tar ján Pécs kõ u. 3. VI. em. 51.

Su sán Pál 000214 3182 Ka rancs la puj tõ Kos suth út 80.

Sza lai Ti bor né 000218 3100 Sal gó tar ján Ru ha gyá ri út 8.

Sze ren csés né Ja ku bo vics Eri ka 000219 3070 Bá tony te re nye Sza bad ság út 35.

Szõl lõ si Sán dor 000223 3104 Sal gó tar ján Fri gyes krt. 16.

Te lek Zsolt 000225 3104 Sal gó tar ján Ró zsa fa út 1/A.

Tóth Ist ván 000226 3073 Tar Pe tõ fi út 9.

Vi rág Bé la 000229 3100 Sal gó tar ján Fáy A. krt. 26.

Vi rág né Nagy Anett 000230 3104 Sal gó tar ján Bu da pes ti u. 46.

Zsí ros Jó zsef 000231 1144 Bu da pest Fü re di park 11.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - NÓGRÁD

Név Tag szám Cím

And rás Sán dor 000125 3100 Sal gó tar ján Fáy And rás krt. 23. fszt. 2.

Bács kai Ka ta lin 000196 3100 Sal gó tar ján Dam ja nich út 8.

Ba gi Ár pád né 000127 3104 Sal gó tar ján Nyír fács ka út 5. IV. em. 22.

Bak sa Ani kó 005846 3183 Ka rancs ke szi Sza bad ság út 49.

Bal la Já nos 004789 3121 Sal gó tar ján 
(So mos kõ új fa lu)

Õr hely u. 18.

Ber dár Jó zsef né 000134 3060 Pász tó Má jus 1. út 2/I.

Bo csi Sán dor 000135 3100 Sal gó tar ján Rá kó czi út 98.

Bu na Jú lia 000138 3102 Sal gó tar ján Pe tõ fi út 8.
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Czék mán Jó zsef 000139 3100 Sal gó tar ján Vas vá ri u. 47.

Cseh né Te lek Klá ra 000143 3182 Ka rancs la puj tõ Dó zsa út 47.

Csong rá di Ani kó 000165 3104 Sal gó tar ján Dé ry né út 13.

Dob ro csi Zsolt né 000147 2654 Rom hány Dó zsa Gy. u. 34.

Er dõ si né Szûcs Eri ka 000149 3100 Sal gó tar ján Ka zin czy út 16.

Fe ke té né Mik lós Má ria 000153 3100 Sal gó tar ján Kõ vi rág u. 6.

Fer csik Gyu la 000154 3100 Sal gó tar ján Lo son ci u. 48.

Fi am Pál né 000155 2651 Rét ság Ta ka rék út 53.

Gö röcs Sán dor né 000157 3104 Sal gó tar ján Fri gyes krt. 20.

Gu bán Zol tán 000159 3100 Sal gó tar ján Vi rá gos út 2.

Haj dú né Bo dor Zsu zsa 000162 2660 Ba las sa gyar mat Böj tös S. u. 19

Hol man Mag dol na 000156 2671 Õr ha lom Rá kó czi út 1/D.

Hor váth Jó zsef 000166 3104 Sal gó tar ján Fri gyes krt. 18.

Hor váth né Don kó Ág nes 000168 2660 Ba las sa gyar mat Te le ki út 10.

Ih racs ká né And rá si Anet te 006518 3000 Hat van Apa fi út 63.

dr. Ins ti tó risz né dr. Koz ma Er zsé bet 000171 3100 Sal gó tar ján Szer pen tin út 41.

Ké ri Or so lya 005690 3100 Sal gó tar ján For gách A. út 73.

Koszt ri hán Éva 000176 3100 Sal gó tar ján Szé rüs kert út 78.

La ka tos Jó zsef 000177 3100 Sal gó tar ján Pécs kõ u. 10.

Ma li na Lász ló né 004788 3104 Sal gó tar ján 
(Zagy va pál fal va)

Pa tak part u. 4.

Mé szá ros At ti la 000184 3100 Sal gó tar ján Ka to na u. 2.

Mi hály né Ba lázs Me lin da 000185 3100 Sal gó tar ján Hu nya di krt. 21.

Mo tyovsz ki And rás né 000187 3100 Sal gó tar ján Arany J. u. 17. 9/8.

Nagy Zol tán né 000192 3123 Ce red Li get út 9.

Nagy fa lu si Sán dor 000193 3142 Mát ra sze le Nyir jes völgy út 2.

Pál né Jan csi Esz ter 000198 3104 Sal gó tar ján Cse hov út 10.

Pé csi Fe renc né 000200 3100 Sal gó tar ján Ybl Mik lós út 51.

Pe ész Edit 000201 3100 Sal gó tar ján Bé ke krt. 21.

Pin tér-Ko vács Eni kõ 000202 3078 Bá tony te re nye 
(Kis te re nye)

Ma dách út 67.

Po nyi né Osz vald Ka ta lin 000203 3100 Sal gó tar ján Al kot mány u. 3. I. em. 1.

dr. Ra fa el né Ber ze Er zsé bet 000204 3100 Sal gó tar ján Bé ke krt. 2.

Re i man né Nagy Mar git 000205 2699 Szügy Csa lo gány u. 5.

Saj tos De zsõ né 000206 3100 Sal gó tar ján Már ci us 15. u. 20.

Smel kó Sán dor né 000210 3100 Sal gó tar ján Sal gó út 13.

Su sán Ti bor né 000215 3100 Sal gó tar ján Ber ke nye köz 17.

Sza bó Er zsé bet 000216 3060 Pász tó Mát ra szõ lõ si út 34.

Sza bó Fe renc né 000217 3170 Szé csény If jú ság út 18.

Szi ko ra Gá bor né 000221 3144 Mát ra no vák Li get út 30.

Szmol nik né Ru bint Éva 000222 3170 Szé csény If jú ság út 15.

AKTÍV TAGOK - PEST

Név Tag szám Cím

Áb ra hám Ilo na 001369 2045 Tö rök bál int Cso ko nai u. 3.

Ács Apol ló nia 001087 2092 Bu da ke szi Klap ka u. 1.

Ács Emõ ke 006465 2131 Göd (Al só göd) Szent Ist ván u. 17.

Ács Mag dol na 004970 1147 Bu da pest Czo bor u. 10. I/3.

Acsai Já nos né 001088 2100 Gö döl lõ Mun ká csy M. u. 28.

Al bert Já nos né 001091 2089 Tel ki Kö kör csin u. 12.

Al só szen ti vá nyi La jos 001092 2092 Bu da ke szi Pe tõ fi Sán dor út 13.

An tal Iván 001093 2600 Vác Tö rök he gyi út 10. II. em. 1.

Ap ró Zi ta 005601 2120 Du na ke szi Tá bor u. 4/d. IV/1.
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Ara di Haj nal ka 001095 2030 Érd Mar ga ré ta u. 5.

Aszó di Al bert 005531 2000 Szent end re Ró zsa köz 1/1.

Ba ji Fe renc né 002759 2112 Ve res egy ház Ber ke nye u. 10.

Ba ko nyi né dr. Pa tyi Éva 004568 2461 Tár nok Má ria u. 2/B.

Bal da uf Pál 005942 2360 Gyál Mun ká csy Mi hály u. 89.

Bál int Je nõ né 001101 2373 Da bas Kos suth La jos u. 93.

Bál int Zsa nett 004965 2071 Páty Tu li pán u. 52.

Bal la Lász ló 005453 2038 Sós kút Jó kai Mór u. 13.

Bal la bás né Su haj da Eri ka 001102 2145 Ke re pes Vé csey K. u. 36.

Ba logh Bé la 005249 2600 Vác Kons tan tin tér 10.

Ba logh né Gás pár An na 001103 2100 Gö döl lõ At ti la u. 12.

Ba logh né Ko vács Mag dol na 001104 2254 Szent már ton ká ta Sze csõi út 48.

Bán Ág nes Má ria 005898 2000 Szent end re Fá cán u. 3.

Ba ra bás Il di kó Má ria 001105 2755 Ko csér Szé che nyi u. 7.

Ba ráth né Ko zák Er zsé bet 001106 2081 Pi lis csa ba Bé la ki rály út 13.

Bart ha Gyu la 001107 2014 Cso bán ka Pa no rá ma út 546/5.

Bát ki Ágo ta 001109 2081 Pi lis csa ba Egye tem u. 5. IV. em. 35.

Ba y er And rea 006258 2045 Tö rök bál int Kas tély u. 21/b.

Ba zsó Sán dor 001110 2000 Szent end re Jó zsef At ti la u. 17.

Benk né Ta más Eri ka 001113 2011 Bu da ka lász Vas út sor 30/a.

Ben kó Zol tán Gá bor 001114 2092 Bu da ke szi Jó kai u. 39.

Ben kó né Bab li na Má ria 001115 2092 Bu da ke szi Jó kai u. 39.

Ber csik Má ria 001312 1039 Bu da pest Bál int György u. 14. VI/19.

Berg mann Mar git 006399 2626 Nagy ma ros Vi seg rá di u. 4.

Ber náth Já nos 001118 2000 Szent end re Rep kény u. 7.

Bi ri nyi Ist ván 004553 2145 Ke re pes (Szi las li get) Vé csey u. 19.

Biszt rai Ti bor né 001121 2120 Du na ke szi Szán tó u. 4.

Bo don Csa ba 001124 2119 Pé cel Isa sze gi út 60.

Bog nár Lász ló né 001125 2000 Szent end re Kö vi din ka u. 4.

Bor Zol tán 001126 2021 Ta hi tót fa lu Kos suth u. 9.

Bor bély Éva 001144 2234 Mag lód Köl csey u. 14.

Bö decs Bar na bás 004312 2230 Gyöm rõ Tu li pán u. 46.

Bu da há zy Bé lá né 001129 2310 Szi get szent mik lós Kék tó u. 16.

Buk ri Ró zsa 001130 1025 Bu da pest Csa lán u. 53/b.

Czi lik Ist ván né 001134 2600 Vác Ba u er Mi hály u. 9.

Csa nak Je nõ né 001135 2013 Po máz Szõ lõ te lep u. 38.

Csé pá nyi Ber ta lan né 001137 2071 Páty Tu li pán u. 7.

Csi har né Bar na Bri git ta 006791 2151 Fót Szé che nyi u. 15.

Csiz ma di György 001140 2700 Ceg léd Vé csei u. 9.

Cso may Gyöngy vér Tün de 004737 2000 Szent end re Õr to rony u. 13.

Csor dás Im ré né 001142 2310 Szi get szent mik lós Ádám Je nõ sé tány 70/68.

Csor dás né Bod nár Ani kó 006549 2143 Kis tar csa Eper je si u. 5/II. fszt. 3.

De ák Ilo na 001145 2315 Szi get ha lom Sza bad kai u. 202.

Deb rõ ci né Mol nár Ilo na 001146 2011 Bu da ka lász Batty hány u. 31.

De csov né Hor váth Edit 001147 2344 Döm söd Rá kó czi u. 1.

Dej czõ né Czir ják Éva 001148 2141 Csö mör Tom pa u. 8.

De me ter Kon rád né 001149 2013 Po máz Mik száth K. u. 42/d.

Dé vay Má ria 001150 2310 Szi get szent mik lós Cso ko nai köz 1/2.

Do bák né dr. Pse nák An gé la 001151 2040 Bu da örs Akác fa köz 10.

dr. Ad or ján Csa ba 001089 2083 Soly már For rás u. 4.

dr. Átal Lász ló 002892 2030 Érd Szép Ilon ka u. 41.

dr. Ba racz Gab ri el la 006145 2120 Du na ke szi Hó vi rág u. 15.

dr. Be ne dek Pé ter 001112 2750 Nagy kõ rös Bál vány u. 2.

dr. Ber nu la Pál 001119 2011 Bu da ka lász Bok ros u. 57.

dr. Bil kei-Gor zó Já nos 004552 2015 Szi get mo nos tor Nyúl u. 2.

dr. Czár Meny hért né 001133 2100 Gö döl lõ Rõ ges u. 44.

dr. Cse lõ tei Ist ván né 001136 2016 Le ány fa lu Ri gó u. 1/b.
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dr. Csil lag Lász ló 001939 2083 Soly már Kop pány u. 34.

dr. Fá bi án Ti bor né 001157 2040 Bu da örs Sza bad ság u. 286.

dr. Fe ke te Fe renc 006297 2094 Nagy ko vá csi Rad nó ti u. 15.

dr. Ga lam bos Vil mos né 001168 2120 Du na ke szi Strom feld u. 11.

dr. He gyi né Ha ran gi Er zsé bet 001179 2330 Du na ha rasz ti Ró zsa u. 25.

dr. Je szensz ky Mik lós 003492 2083 Soly már Ró zsi ka u. 38.

dr. Ka kuk Er zsé bet 001203 2347 Bu gyi Ady End re u. 13.

dr. Kar lik And rás 001204 2040 Bu da örs Pat kó u. 15. fszt. 1.

dr. Ko vács Jó zsef 003968 2083 Soly már György hegy u. 15.

dr. Ku tas Jó zsef 001239 2040 Bu da örs Ta vasz u. 57/c.

dr. La mi Já nos 001241 2682 Püs pök hat van Kert sor u. 23.

dr. La mi Má ria 001243 2040 Bu da örs Ki ke let u. 24.

dr. Lu kács Il di kó 005841 2083 Soly már Hó vi rág u. 2/a.

dr. Mar cza li Já nos né 001260 1039 Bu da pest Ka lá szi köz 11.

dr. Meny hárt Zsu zsan na Er zsé bet 001266 2040 Bu da örs Akác fa köz 9.

dr. Né meth né Hor váth Ágo ta 001291 2440 Száz ha lom bat ta Sport u. 6.

dr. Pe sze ki Lász ló 001306 2120 Du na ke szi Kosz to lá nyi u. 6.

dr. Po la recz ki Já nos 001310 2100 Gö döl lõ Kos suth La jos u. 42. II. em. 3.

dr. Sze mes Fe renc 001363 2000 Szent end re Bük kös part 55/b.

dr. Sze pe si Ist ván 001365 2440 Száz ha lom bat ta Dam ja nich u. 32/a.

dr. Szi jár tó Emil Ist ván 002460 2000 Szent end re Kon dor Bé la u. 28/a. fszt. 2.

dr. Te lek Jó zsef 001376 2094 Nagy ko vá csi Ady End re u. 1.

dr. Uj vá ri Gé za 004575 2083 Soly már Pa no rá ma u. 35.

Éli ás né Bölcs föl di Il di kó 004964 2145 Ke re pes Kiss E. u. 17.

End ré dy Ka ta lin 001154 2162 Ör bottyán Esze T. u. 31.

Er dé lyi Il di kó 006751 2096 Üröm Ká ró ka to na u. 7. C/2.

Er dé lyi Zol tán né 001155 2360 Gyál Gesz te nye u. 17.

Er dõ di Zol tán 005077 2040 Bu da örs Prés ház u. 18.

Far kas Ro zá lia 001159 2700 Ceg léd Be de u. 12.

Fé bó Lász ló 006702 2112 Ve res egy ház Mi kes Ke le men u. 3.

Fe hér né Mo kos Ka ta lin 005825 2145 Szi las li get Wé ber park 20.

Fe icht Fe renc né 001161 2111 Sza da Arany Já nos u. 11.

Fe jes né Iván Tün de 001162 2230 Gyöm rõ Cso ko nai u. 85.

Fek szi Zol tán né 006443 2360 Gyál Tán csics M. u. 117.

Fé lix Ka ta lin 006134 2030 Érd Re ze da u. 4.

Fe ren czy Zol tán 001163 2040 Bu da örs Szé les u. 1.

Fe rik Má ria 006081 2145 Ke re pes Gyu lai P. u. 25.

Fid ler Sán dor 005096 2377 Ör kény Pe tõ fi u. 19.

Fi el Edit 005251 2721 Pi lis Jó kai M. u. 1/A.

Fit ter né Ma jor Ág nes 005526 2183 Gal ga má csa Pe tõ fi u. 37.

Flór Fe renc 001165 2011 Bu da ka lász Kert u. 2.

Fo dor Zsu zsan na 004555 2145 Ke re pes (Szi las li get) Vé csey u. 19.

Für Zsu zsan na 005316 2120 Du na ke szi Ba rát ság u. 38. IV/10.

Gács Fe renc 001166 2120 Du na ke szi Ká pol na u. 4.

Gál La jos né 001167 2700 Ceg léd Szár csa u. 10.

Ga lán tai Etel ka 006222 2316 Tö köl Dam ja nich u. 14.

Ga lán tai Fe renc 001169 2600 Vác Tö rök he gyi út 14/B.

Gaz dag né Má té Er zsé bet 001172 2040 Bu da örs Sza bad ság út 240.

Grát zer né Ara di Te ré zia 006135 1117 Bu da pest Ba ra nyai u. 11. II. 3.

Gud ra Ta más 004971 1162 Bu da pest Ba ross u. 257/B.

Guz mics Zsu zsan na 005570 2360 Gyál Ady End re u. 47.

Gye nes Ká roly 006658 2100 Gö döl lõ Kör u. 2. I/4.

Gyu rik Ka ta lin 006388 2094 Nagy ko vá csi Ti nó di u. 1. fszt. 2.

Ha áz An dor né 004608 2000 Szent end re Cse resz nyés út 163.

Há mo ri Kor né lia 001177 2045 Tö rök bál int Ady End re u. 3.

Hav jár Mi hály 006248 2100 Gö döl lõ Pod ma nicz ky u. 42.

Hegy há ti Mi hály 001178 2040 Bu da örs Ott hon u. 6/3.
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Helm Já nos 005948 2025 Vi seg rád Nap u. 2.

Her czegh Bé la 001180 2340 Kis kun lac há za Kál mán I. u. 10.

Her hof Krisz ti na 005130 2000 Szent end re Szta ra vo dai út 104/B.

Hesz Pál 001181 2330 Du na ha rasz ti Szõ lõ hegy u. 36.

Hesz ler Eri ka 001182 2040 Bu da örs Li get u. 6. fszt. 1.

He ve si Ist ván né 001183 2011 Bu da ka lász Ker tész u. 2.

Him ber Pé ter La jos 005363 2089 Tel ki Gyöngy vi rág u. 33.

Hó ká né Szi rá ki Éva 001184 2100 Gö döl lõ Hon véd u. 15.

Hol czer né Gutt mann An gé la 005974 2083 Soly már Tol di ut ca 37.

Holl Ka mill 006013 2083 Soly már Hõ sök u. 33/c.

Ho rá nyi Már ton 001185 2083 Soly már Ters tyánsz ky u. 10.

Ho rá nyi né Va ta mány Ka ta lin 001186 2083 Soly már Ters tyánsz ky u. 10.

Hor to bá gyi Er nõ né 001187 2700 Ceg léd Ber csé nyi út 9.

Hor váth Im ré né 001188 2330 Du na ha rasz ti Fõ u. 116.

Hor váth Já nos né 001189 2340 Kis kun lac há za Er dély u. 13.

Hor váth né Ba gin Ani ta 006304 2013 Po máz Ond u. 9.

Hor váth né Pa mu ki Má ria 005149 2089 Tel ki Ha rang vi rág u. 11.

Hu dák Pé ter né 004972 2030 Érd Ve len cei u. 40/B.

Ist ván né Dru ha lóc ki Mar git 005494 2254 Szent már ton ká ta Arany Já nos u. 5.

Ja kab Or so lya 006554 2072 Zsám bék Gá bor Áron u. 4.

Ja kus né Kiss Zsu zsan na 001218 2151 Fót Rep kény u. 9.

Jan csó Ma ri an na 005886 2000 Szent end re Mat hi ász u. 28.

Jan sik né dr. Do mo nyi Eta 001197 2730 Al ber tir sa Kál vin u. 24.

Jár ma i né Ma ros Ju dit 001199 2013 Po máz Be et ho ven u. 6.

Jas ku Zsolt 005158 2000 Szent end re Eg res u. 21/d.

Jé ga Sza bó Já nos 004557 2100 Gö döl lõ Ma lom tó u. 25.

Jó nás né Pen ner Ág nes 001448 2049 Di ósd Rá kó czi u. 32.

Ju hos György 001202 2316 Tö köl Csé pi u. 18.

Ka rá cson di Má ria 006114 2173 Kar tal Vö rös had se reg u. 43.

Ka ta lin Er zsé bet 001208 2120 Du na ke szi Ba rát ság u. 40/b.

Ka to na Mi hály né 001209 2192 Hé víz györk Kos suth u. 122.

Ke re kes né Gaj dár Má ria 001212 2000 Szent end re Re ze da u. 3.

Ki rov Gá bor né 006220 2120 Du na ke szi Ba rát ság u. 42/a.

Kis End ré né 001215 2120 Du na ke szi Ka zin czy u. 53.

Kiss Bor bá la 000376 2030 Érd Ger gely u. 6.

Kiss Er zsé bet 004759 2100 Gö döl lõ Be ren te u. 4.

Kiss Gi zel la 001217 2440 Száz ha lom bat ta Gyöngy vi rág u. 6.

Kiss Ka ta lin 005037 1126 Bu da pest Dol gos u. 2. III. ép. 10.

Kiss né Tóth Má ria 006752 2011 Bu da ka lász Er dõ hát u. 60.

Kle o fász né Ru dó Ág nes 001219 2225 Ül lõ Pes ti út 7.

Ko czó né Föl di Má ria 001220 2767 Tá pió györ gye Batthyány u. 18.

Ko má ro mi Fe renc 006122 3300 Eger Tûz ol tó tér 3. fszt. 1.

Kon dás Lász ló né 006003 2151 Fót Ala gi út 58.

Ko ró di Pé ter 001225 2000 Szent end re Be rek u. 22.

Ko rom Erik 005172 2141 Csö mör Etel ka u. 48.

Kor sós Gá bor né 006075 2340 Kis kun lac há za Er kel Fe renc u. 8.

Ko vács Jó zsef 005197 2700 Ceg léd Bé ke u. 23.

Ko vács Jó zsef né 001227 2700 Ceg léd Bé ke u. 23.

Ko vács La jos né 003975 2030 Érd Gyû szû vi rág u. 45-47.

Ko vács Zol tán né 001229 2100 Gö döl lõ Eper jes út 9.

Ko vács né Sza bó Len ke 001230 2000 Szent end re Pi li si u. 18.

Kras sa y né Ku bá nyi Il di kó 001232 2100 Gö döl lõ Isa sze gi u. 116/A.

Kre idl ma y er Já nos 004973 2181 Ik lad Kos suth L. u. 12.

Kris tóf Já nos né 001234 2100 Gö döl lõ He ge dûs Gy. u. 2/a.

Kris ton Kál mán 001235 2600 Vác Bé ke tér 8.

Kund rák Ró bert 005214 2600 Vác Ûr ha jós u. 3.

Ku nits Pé ter 004563 2093 Bu da je nõ Szi ta kö tõ u. 3.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1151



Név Tag szám Cím

Kun sá gi Re zsõ né 001238 2316 Tö köl Ady End re u. 1.

Lá da Zol tán 001240 2151 Fót Szent Ist ván u. 15.

La mi Jó zsef 001242 2681 Gal ga györk Petõ fi u. 1.

Láng Klá ra 006827 2023 Du na bog dány Kos suth u. 71/b.

Las sá nyi Fe renc né dr. 003526 2083 Soly már Ters tyánsz ky u. 104.

La ub Ágo ta 003532 2120 Du na ke szi Tóth Á. u. 17/B.

Le im szi der Zsu zsan na 003540 2085 Pi lis vö rös vár Hu nya di köz 3.

Lé vai Fe renc 001249 2194 Tu ra Park u. 31.

Lip ták né Oláh Éva 001251 2151 Fót Bo kor  u. 19.

Ló ránt Fe renc 006858 1104 Bu da pest La vot ta u. 13.

Lu da si né Vi zy Sa rol ta 001252 2120 Du na ke szi Va dász u. 6.

Lun czer né De ák Er zsé bet 001253 2030 Érd Nap vi rág u. 5/b.

Ma cha y né Papp Éva 001254 2330 Du na ha rasz ti Ne fe lejts u. 11.

Ma czák Já nos 006780 2366 Ka kucs Fõ út 242.

Ma czel ká né Sol tész Lí dia 001255 2700 Ceg léd Ná dor u. 13.

Ma da ra si né Szir mai And rea 005552 2111 Sza da Ár pád u. 28.

Ma do csai Zsig mond né 001256 2000 Szent end re Nyár u. 5.

Ma ko vi nyi Mi hály né 001257 2112 Ve res egy ház Ta vasz u. 19.

Mandl La jos Pé ter né 004975 2600 Vác Pe tõ fi S. u. 18.

Má nyo ki Ti bor 001258 2737 Ceg léd ber cel Vö rös marty u. 41.

Ma raf fa i né Schöf fer Éva 004974 2330 Du na ha rasz ti Domb u. 8.

Mar czin kó Zol tán né 001261 2373 Da bas Köl csey u. 1/a.

Már ton An tal né 004671 2119 Pé cel Ár pád u. 20.

Marx re i ter né Mó ger Már ta Ilo na 005336 2040 Bu da örs Pin tyõ ke u. 10.

Me li sek Ist ván 001265 2100 Gö döl lõ Szt. Já nos u. 24.

Méth An na 004586 2040 Bu da örs Ibo lya u. 26.

Mi chel ber ger né Tóth Györ gyi 001268 2040 Bu da örs Ön tõ u. 13.

Mik lós fal vi Ju dit 005951 2626 Nagy ma ros Õz u. 22.

Mi ko la Bál int né 001270 2300 Rác ke ve Li li om u. 4.

Mi kus Ist ván né 001271 2700 Ceg léd Kos suth F. út 19. I/5.

Mol nár Ág nes 001274 2045 Tö rök bál int Maj láth J. u. 12.

Mol nár Ju li an na 005016 2300 Rác ke ve Jó kai u. 35.

Mol nár né Fi le Má ria 001277 2040 Bu da örs Sza kály Má tyás u. 9.

Mol nár né Fü löp Ró za 006774 2330 Du na ha rasz ti Csár da sor 21.

Mor vai Gá bor né 001280 2347 Bu gyi Me zõ u. 2.

Ná gay Már ta 001282 2626 Nagy ma ros Jó kai u. 9.

Nagy Lász ló 001284 2145 Szi las li get Baj csy-Zs. u. 97.

Nagy Mik lós 006760 2049 Di ósd Pil lan gó u. 35.

Nagy Va lé ria Klá ra 001160 2000 Szent end re Pan nó nia u. 24/a.

Nagy né Zagy va Zsu zsan na 001288 2030 Érd Fe nyõ fa u. 77.

Ne mes né Sze ke res Eri ka 001361 2461 Tár nok Rá kó czi Fe renc u. 18.

Né meth Ágo ta 006758 2071 Páty Vö rös marty u. 39.

Nyisz tor Ti va dar 005781 2094 Nagy ko vá csi Bá nya u. 24.

Ob rácz Ist ván né dr. 001294 2700 Ceg léd Nó tás u. 13.

Oláh Im re 001293 2080 Pi lis jász fa lu Bé csi út 27.

Oláh Sán dor 001831 2191 Bag Szent Ist ván u. 7.

Osz tás Ká roly 003074 2040 Bu da örs Csíki ut ca 25/A.

Ör dög Fe renc né 004803 2700 Ceg léd Köz tár sa ság u. 14/B. II. em. 8.

Öri né Végh Má ria 001295 2092 Bu da ke szi Er kel u. 53.

Pa lo tás Zol tán 001298 2045 Tö rök bál int Ady End re u. 3.

Papp György né 004775 2241 Süly sáp (Tá pi ó süly) Er kel F. u. 71.

Papp Jó zsef 001300 2310 Szi get szent mik lós Sza bó u. 22/a.

Papp Mi hály 005678 2621 Ve rõ ce Liszt F. u. 4.

Pasz ter nák Jó zsef né 006632 2051 Bi a tor bágy Baj csy-Zs. u. 9.

Pasz to rá lis Éva Jú lia 001303 2113 Er dõ ker tes Ka zin czy F. u. 22.

Pa u er Dó ra 001122 2016 Le ány fa lu Ko má ro mi u. 31.

Pet rá nyi Mar git 006757 2200 Mo nor Po zso nyi u. 1. 2/I. II/12.

1152 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



Név Tag szám Cím

Pfe i ler Gyu la 001307 2310 Szi get szent mik lós Bo ros tyán u. 2.

Pfisz te rer Jó zsef 004062 2093 Bu da je nõ Ká pol na u. 299/2.

Pin tér Ka ta lin 005939 2071 Páty For rá si tér 1.

Plut zer Ist ván 001309 2737 Ceg léd ber cel Pes ti út 33.

Pó csa Esz ter 005338 2141 Csö mör Knip fer Ti bor u. 7.

Pon gó Ág nes 006824 2030 Érd Hu nor u. 53.

Pop per Lász ló né 001311 2013 Po máz Tán csics M. u. 46.

Pusz tai Csa ba 004569 2360 Gyál Má tyás ki rály út 33.

Rácz Sán dor 005877 2131 Göd (Al só göd) Batt hy ány u. 4.

Rad nics né Ma rics Má ria 001314 2314 Ha lász te lek Ró zsa u. 4/4.

Rá kay Kál mán 000936 2072 Zsám bék Beth len Gá bor u. 3.

Rátz Csa ba 001316 2030 Érd Gé pész u. 80.

Re zes sy Lea 006054 2094 Nagy ko vá csi Eöt vös u. 8.

Ri hó Vi o let ta 005055 2461 Tár nok Ha za té rõk út ja 8.

Rit ter Im re 004571 2040 Bu da örs Szõ lõ köz 7.

Riz ner né Sa jer man Éva 001318 2700 Ceg léd Te le ki u. 19.

Róv ni né Tóth Éva 001319 2300 Rác ke ve Szt. Ist ván tér 3. I. em. 11.

Ság hy And rás né 001320 1171 Bu da pest Tá pi ó bics ke u. 81/B.

Sal lai Lász ló 001321 2700 Ceg léd Do bó u. 26.

Sán dor Bol di zsár Pé ter 006369 2600 Vác Negy ven nyol ca sok út ja 6. fszt. 3.

Sá ros sy At ti la 001324 2821 Gyer mely Pe tõ fi tér 7/a.

Scharf Zsu zsan na Ju li an na 001237 2097 Pi lis bo ros je nõ Rá kó czi u. 2.

Se res Ág nes 001326 2330 Du na ha rasz ti Szent Ist ván u. 3.

Se res Já nos 001327 2330 Du na ha rasz ti Szent Ist ván u. 3.

Se res né Ben ke Va lé ria 001329 2194 Tu ra Hon véd út 4.

Sik ló si Ág nes 005183 2051 Bi a tor bágy Fü zes út 82.

Si mon Szil via 005176 2310 Szi get szent mik lós Sár ga ró zsa u. 13.

Si mon né Ne mecz Má ria 001333 2112 Ve res egy ház Hon véd u. 3.

Si mo nyi né Lu ka sik Mag dol na 001334 2040 Bu da örs Sza bad ság u. 47.

Si pos né Ben kõ Már ta 001338 2049 Di ósd Jó kai u. 21.

Sol tész Ju dit 005022 2200 Mo nor Er zsé bet ki rály né u. 31.

Só lyom Bé lá né 001341 2071 Páty Ibo lya u. 27.

So mo gyi Me lin da 001342 2000 Szent end re Szél ke rék u. 51.

Sölch Ágos ton né 001340 2141 Csö mör Szõ lõ u. 67.

Spo reth Ti bor 001344 2094 Nagy ko vá csi Rad nó ti u. 3.

Stad ler né Han tos Be á ta 004450 2081 Pi lis csa ba Ga rancs stny. Hrsz. 2708.

Storcz né Hrncsár Te ré zia 001345 2100 Gö döl lõ Lá zár V. u. 36.

Stra usz Nán dor 006613 2131 Göd Er dész u. 47.

Sü le Be ne dek né 001346 2119 Pé cel Ko lozs vá ri u. 7.

Sü veg Ti bor né 001347 2700 Ceg léd Gé za u. 18/a.

Sza bó Ka ta lin 001350 2096 Üröm Kert u. 49.

Sza bó Pé ter 004574 2045 Tö rök bál int Ka to na J. u. 31.

Sza bó né Ba kos Ró zsa 006536 2170 Aszód Vá ros ré ti út 36.

Sza bó né dr. Bel lér Ka ta lin 001351 2700 Ceg léd Fá tyol u. 1.

Sza bó né Re nácz Ág nes 005062 2045 Tö rök bál int Meggyes u. 6.

Sza kács Sán dor 001352 2700 Ceg léd Tan gaz da ság u. 20.

Szán tó Já nos 004967 2335 Tak sony Má ria u. 5.

Szán tó Ka ta lin 004966 2014 Cso bán ka Szõ lõ u. 4.

Szar vas Haj nal ka 005105 2040 Bu da örs Éb ner köz 2/III. 2/1.

Szar vas Ist ván 006381 2760 Nagy ká ta Ró zsa F. u. 40.

Sze be ni La jos 001358 2635 Vá mos mi ko la Rá kó czi u. 9.

Szé kely Gá bor 001360 2310 Szi get szent mik lós Ba ross u. 12.

Sze ke res Jó zsef 001362 2100 Gö döl lõ Bem J. u. 18.

Szik sza i né Páll Ág nes 001366 2120 Du na ke szi At ti la u. 22.

Szi lá gyi At ti la 006705 2131 Göd Kiss Er nõ u. 12/B.

Szi lá gyi né Bar ta Ilo na 002465 2040 Bu da örs Fûz fa u. 12. okt.

Szöl lõ si La jos né 001370 2040 Bu da örs Li li om u. 7/2.
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Szüsz Jó zsef né 001372 2092 Bu da ke szi Nagy Sán dor u. 18.

Ta la bi ra Er zsé bet 000224 2040 Bu da örs Sza bad ság u. 119.

Ta más Já nos né 001373 2330 Du na ha rasz ti Fõ u. 6.

Ta nyi Jó zsef 001374 2721 Pi lis Rá kó czi út 69.

Tar já nyi Bé lá né 002510 2014 Cso bán ka Cin ke u. 10.

Tom csá nyi Er zsé bet 001377 2120 Du na ke szi Szon di u. 3.

Tom pa Mik lós 002537 2092 Bu da ke szi Szü ret u. 4/a.

Tó ris Gab ri el la 001378 2347 Bu gyi Al kot mány u. 2.

Tóth Im re 001380 2085 Pi lis vö rös vár Bá nya tó u. 6/b.

Tóth Krisz ti na 005450 2045 Tö rök bál int Meggyes u. 14.

Tóth Lász ló né dr. 001381 2766 Tá pió sze le Kos suth L. u. 37.

Tóth Ma ri ann 006776 2081 Pi lis csa ba Szent Lász ló ki rály út ja 16.

Tóth Sán dor né 006643 2735 Dán szent mik lós Vi rág u. 20.

Tóth né Fin ta Klá ra 001382 1114 Bu da pest Fad rusz u. 18.

Tö rök Zol tán 001379 2014 Cso bán ka Gyöngy vi rág u. 15.

Tu linsz ki Me lin da 006778 2131 Göd Für dõ u. 4.

Ub ran ko vics Edit 001400 2030 Érd Ist ván u. 5.

Ur bán né Bruszt An na 001385 2317 Szi get csép Fõ út 62.

Va jas Je nõ né 001386 2030 Érd Séd u. 11.

Vaj da Já nos 004576 2100 Gö döl lõ To boz u. 8.

Vánt sa Ka ta lin 001387 2311 Szi get szent mik lós Cse pe li u. 16.

Var ga Jó zsef né 001391 2100 Gö döl lõ Köl csey F. út 11.

Var ga Ka ta lin 001392 2235 Men de Szeg fû u. 2/b.

Var ga Pál 001393 1096 Bu da pest Ha u er u. 23-25. A/302.

Var ga Ta más 006861 2100 Gö döl lõ Lá zár Vil mos út 119.

Vár hal mi né Bu ják Éva 001395 2011 Bu da ka lász Cik lá men u. 2.

Vár nai Sán dor 005983 2600 Vác Pe tõ fi u. 31.

Vá ró czi né Fa ra gó Ka ta lin 001396 2083 Soly már Ró zsi ka u. 16.

Vass Ig nác né 001397 2030 Érd Szar ka u. 4.

Vasz kó né Szol ga Zsu zsan na 001398 2045 Tö rök bál int Fló ra u. 14.

Vér Já nos né 001401 2118 Dány Szé che nyi u. 56.

Ve réb An na 001402 2097 Pi lis bo ros je nõ Bá nya köz 5.

Ve re bes Ti bor né 006312 2120 Du na ke szi Jó si ka u. 9.

Ve sze lik Ká roly né 001404 2131 Göd (Al só göd) Lá zár Vil mos u. 12.

Vi rág Lász ló né 001407 2100 Gö döl lõ Feny ve si nagy út 5.

Vö rös Sán dor 001408 2760 Nagy ká ta Te me tõ u. 32.

Zám bo ri né Vi zi Ol ga 001409 2040 Bu da örs Fod ros u. 15/a.

Zen ta i né Sa la mon Má ria 001410 2040 Bu da örs Be reg szá szi u. 38.

Zi má nyi né Fe hér Aran ka 005026 2023 Du na bog dány Kos suth L. u. 254.

Zu bor né Fü löp Il di kó 001412 2335 Tak sony Nyír fa u. 5.

Zsen gel lér La jos 001413 2700 Ceg léd Fel ház u. 50.

Zsik la Jó zsef né 006046 2030 Érd Nagy L. u. 72.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - PEST

Név Tag szám Cím

Abo nyi Ká roly né 006848 2700 Ceg léd Vak Bottyán u. 28.

Ale xi Jó zsef 000123 3100 Sal gó tar ján Ybl M. út 82/4.

Ale xi Jó zsef né 000124 3100 Sal gó tar ján Ybl Mik lós u. 82.

An tal An na Edit 002585 2072 Zsám bék Beth len Gá bor u. 12.

Bá bás Ár pád 006656 1095 Bu da pest Mes ter u. 21.

Ba csó An na 001096 2335 Tak sony Ve zér u. 8.

Bá gyi Ani kó 005382 2120 Du na ke szi Ma dách Im re u. 4.

Ba lázs Esz ter Ág nes 005466 2330 Du na ha rasz ti Bocs kai u. 24.

Bart há né Dö mök Ju dit 001108 2700 Ceg léd Nagy ká tai u. 12.
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Ben se Má ria 001116 1046 Bu da pest, IV. ker. Er dõ sor u. 58.

Bo ris Já nos né 004554 2230 Gyöm rõ Arany Já nos u. 51.

Brodsz ki At ti la 005510 2310 Szi get szent mik lós Szed res u. 53.

Bruck ner Jó zsef né 001127 2092 Bu da ke szi Kiss L. u. 78.

Bru der Már ton 001128 2030 Érd Szö võ u. 8.

Bun dik né dr. Ka to na Éva 001131 2049 Di ósd Li get szé pe u. 28.

Bu zá sy Györ gyi 004968 2000 Szent end re Ászok u. 3.

dr. Czár Meny hért 001132 2100 Gö döl lõ Rö ges u. 44.

Czék mány né Brém Má ria 005481 2337 Dél egy há za Pe tõ fi u. 57.

Czi gony Ta más 006574 2700 Ceg léd Bes nyõ u. 3/b.

Csa bu da Esz ter 000142 2643 Di ós je nõ Sza bad ság út 110.

dr. Csé pán Má ria Mag dol na 005359 1096 Bu da pest Hal ler u. 40.

Cser ná né Der dák Éva 001139 2367 Új har tyán Szép u. 29/a.

Cso may Zol tán 001141 2000 Szent end re Õr to rony u. 13.

De ák né Nagy Ju li an na 005482 2200 Mo nor Szé che nyi u. 34.

Di vi ák Má ria Mag dol na 006111 2045 Tö rök bál int Ár nyas u. 38.

Do bá né Pó lya Gab ri el la 005986 2083 Soly már Vö rös marty u. 18.

Dom bó vá ri Ág nes 005061 2089 Tel ki Kõ ris fa u. 3.

Du dás Ilo na 006847 2315 Szi get ha lom Kos suth La jos u. 36.

Du na völ gyi Gá bor né 003147 2030 Érd Nagy La jos u. 65..

Eg ri Gyu la 001153 2083 Soly már Bar lang u. 46.

En sel-Ré sõ Mó ni ka 005824 2235 Men de Lo cso di u. 36.

dr. Fá bi án Ti bor 001156 2040 Bu da örs Tá ro ga tó u. 16.

Far kas Lász ló 001158 2040 Bu da örs Pat kó u. 5. IX. em. 87.

Fe ke te Gá bor 005296 2461 Tár nok Gé za u. 39/A.

Fis cher Re ná ta 005232 2084 Pi lisszen ti ván Klap ka u. 85/l.

Fi tos né Ze ma no vics Zsu zsa 001164 2600 Vác Szent györ gyi A. u. 12.

Fritz Te réz 006494 2112 Ve res egy ház Bár dos La jos u. 6.

Ga u land Ág nes 001171 2040 Bu da örs Pat kó u. 21. III. em. 9.

Gó dor né Ros to nics Ti mea 006126 2118 Dány Szé che nyi u. 17.

Gyõ ri Le ven te 006442 2040 Bu da örs Pe tõ fi S. u. 3.

Gyõ ri né Fra nyó Éva 006538 2000 Szent end re Nap u. 42/a.

Gyu ra Fe renc né 006319 2700 Ceg léd Kõ rö si út 56.

Hacks pa cher Má tyás né 005581 2330 Du na ha rasz ti Ma gyar u. 15.

Had fi Má ria 001174 2083 Soly már Tersz tyánsz ky Ödön u. 86. I. em. 6.

Ha lász Mi hály né 003379 2096 Üröm-Ró ka hegy Al ko nyat sé tány 6.

Ha ran gi Jó zsef né 005947 2310 Szi get szent mik lós Bi ró La jos u. 4.

Hoff mann Éva 006303 2623 Kis ma ros Li li om u. 40.

dr. Hõ gyé né Hi deg föl di Ani ta 005070 2083 Soly már Ibo lya u. 15/D.

Hor váth Ta más 005776 2200 Mo nor Kos suth L. u. 76.

Hor váth né Ko lozs Tímea 001190 2030 Érd Kék nye lû u. 32.

Hrncsár Pál né 001193 2181 Ik lad Sza bad ság út 48.

dr. Il lés Már ta 001194 2233 Ecser Rá kó czi u. 45.

Ist ráb Jó zsef né 001195 2747 Tör tel Ceg lé di út 47.

Jár mai Já nos né 001198 2083 Soly már Jó zsef u. 6.

dr. Jas per né Szta nek Ka ta lin 005682 2030 Érd Ku tya vá ri u. 47/a.

Jó zsá né Lá zár Éva 001200 2330 Du na ha rasz ti Er zsé bet u. 4.

Jó zsef Zsu zsan na 005509 2730 Al ber tir sa Ho mok rész I. 1/4.

dr. Ju hász Ist ván né 001201 2700 Ceg léd Kül sõ-Ká tai u. 30.

Ká ko nyi Zsu zsan na 004109 2089 Tel ki Er dõ u. 5.

Ka ma rás Mik lós 003834 2014 Cso bán ka Dam ja nich u. 2.

Ka pá si Ákos né dr. 004638 2011 Bu da ka lász Batt hy ány u. 26.

Ka to na La jos 004558 2030 Érd Avar ut ca 42.

Ked ves Lász ló né 006480 2030 Érd Fe nyõ fa u. 35.

Ke mény né Koncz Il di kó 001210 2141 Csö mör La ki u. 15.

Ke re kes Ani kó 001263 2011 Bu da ka lász Ta ván dü lõ 039/152.

Ke ré nyi End re 001767 2100 Gö döl lõ Arany Já nos u. 4.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1155



Név Tag szám Cím

Ke reszt esi Zi ta 001213 2083 Soly már Árok u. 14/b.

Kin cses Er zsé bet 004530 2234 Mag lód Ady End re út 18.

Ki rály Ká roly né 005188 2151 Fót Mó ricz Zs. u. 70.

Kis End re 001214 2120 Du na ke szi Ka zin czy u. 53.

Kol lár Il di kó Ju li an na 001222 2051 Bi a tor bágy Sza bad ság út 28.

Kon dor Já nos 001223 2747 Tör tel Dé ry né u. 2.

Ko vács An tal 004561 2030 Érd Ba rack fa u. 24.

Ko vács Já nos 001226 2092 Bu da ke szi Re vicz ky u. 28.

Ko vács La jos 001228 2230 Gyöm rõ Ne fe lejcs u. 9.

Ko vá csik Már ta 005587 2225 Ül lõ Gyár u. 68.

Ko vács né Kiss And rea 005588 4552 Nap kor Apa gyi u. 18.

Ko vács né Kiss Ka ta lin 006810 2151 Fót Mó ricz Zsig mond u. 9.

Kö ves di Gá bor Mik lós 006687 2600 Vác Vízi ma lom u. 32.

Kré mó Márk né 001233 2316 Tö köl Fõ u. 110.

Kun né Por ko láb And rea 000819 2040 Bu da örs Fém u. 5.

Ku szák Ró bert 005462 2119 Pé cel Mag ló di út 145.

Lász ló Csa ba 001245 2074 Per bál Ltp. A/1.

La u fer Jó zsef 001246 2600 Vác Pe tõ fi Sán dor u. 66. I. em. 4.

Le gén di Lász ló 001247 2144 Ke re pes Sza bad ság út 192.

Len csés Gi zel la 001248 1239 Bu da pest Du na pa taj u. 37.

Ma gyar Nor bert 005431 2081 Pi lis csa ba Ná dor er dõ u. 33.

Ma lyá né Fa ze kas Má ria 005502 2737 Ceg léd ber cel Szö vet ke zet u. 1.

Man dzák Lász ló 002081 2100 Gö döl lõ Rét u. 36.

Mar jay Gyu la 001262 2344 Döm söd Ság vá ri u. 21.

dr. Ma ro si And rea 005583 1064 Bu da pest Vö rös marty u. 60.

Ma ró ti Fe renc 004564 2083 Soly már Tersz tyánsz ky u. 49/2.

Már ton né Csa tá ri Györ gyi 001264 2120 Du na ke szi Sza bad ság tér 1.

Mé szá ros Tün de 006475 2030 Érd Al só er dõ sor u. 29.

dr. Mics kó Er zsé bet 001269 2030 Érd Õszi ró zsa u. 6/a.

Mo do ri né Lacs ka Zsu zsan na 001272 2040 Bu da örs Sza bad ság út 142. II. lph. fszt. 2.

Mol nár Gyu la Mi hály 006128 2049 Di ósd Zal ka Má té u. 2.

Mol nár Ist ván né 004619 2072 Zsám bék Er dé lyi út 3.

Mol nár Já nos 001276 2600 Vác Pa csir ta u. 8/a.

dr. Mo nos to ri Er nõ 001278 2092 Bu da ke szi Rá kó czi u. 55.

Mo so nyi Ár pád 001281 2040 Bu da örs Domb u. 1. B/5.

Mül ler né Kis Ilo na 006584 2045 Tö rök bál int Ka zin czy u. 91.

Nagy Ár pád 000189 2143 Kis tar csa Uzso ki u. 15.

Nagy Er zsé bet 006522 2740 Abony Tó sze gi u. 23.

Nagy Ist ván né dr. 001283 2097 Pi lis bo ros je nõ Du go vics T. u. 3.

Nagy há zu Ju li an na 001285 2022 Ta hi Vi o la u. 24.

Nagy há zy Edit 001286 2022 Ta hi tót fa lu (Ta hi) Vi seg rá di út 40/b.

Nagy né Iva nov Mil ka 001287 2300 Rác ke ve Land ler J. u. 20.

Nagy né Jan ku Ol ga 006622 2365 Inárcs Hárs fa u. 14.

Ná nai-Szûcs Dá ni el 005590 2094 Nagy ko vá csi Pók u. 4260.

Ne do rovsz ky Sán dor 005831 2092 Bu da ke szi Szé che nyi u. 62.

Neff Ta más né 001289 2045 Tö rök bál int Szé che nyi tér 6/2.

Ne mecz Pál né 001290 2615 Csõ vár Ár pád u. 31/A.

Ne mes né Zöld Mag dol na 001411 2030 Érd Gel lért u. 17/a.

No votny And rea 005073 2092 Bu da ke szi Pa ta ki F. u. 7.

Nya kó Ág nes 001292 1037 Bu da pest Hu nor u. 56-58. A. ép. I/4.

dr. Nyi kos né Fe ke te Zsu zsan na 004565 2000 Szent end re Gé bics u. 1/a.

Or tel li Lász ló 004566 2330 Du na ha rasz ti Batt hy ány u. 7.

Pa czo lay Ju li an na 004567 2030 Érd Ku tya vá ri út 47/b.

Pa lás ti Ka ta lin 001296 2100 Gö döl lõ Ta vasz me zõ u. 13.

Pa lás ti Zol tán 006414 2300 Rác ke ve Dr. Mé szá ros L. u. 27.

dr. Pálf fy Im re Pé ter 001297 2092 Bu da ke szi Ha jós u. 2053 hrsz.

Pa lo ta i né Szán tó Ág nes 005592 2112 Ve res egy ház Ná dor u. 9.
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Pap Já nos né 005491 2730 Al ber tir sa Dó zsa Gy. u. 1. I.

Pap Sze ke res né dr. Var ga Te ré zia Éva 001299 2083 Soly már Roz ma ring u. 58.

Pén tek Sán dor né 006723 2000 Szent end re De li An tal u. 23.

Pe se i né Hor váth Kin ga Il di kó 005660 2100 Gö döl lõ Dé ry né u. 13.

Pus kás Zsu zsan na 005562 1131 Bu da pest Ör dög ma lom u. 8. I. 3.

Pusz ta i né Ru dolf An gé la 004587 2360 Gyál Má tyás kir. út 33.

Rá di Já nos 001313 2112 Ve res egy ház Vi rág u. 8.

Ra jos Mar git 004570 2030 Érd Nap szá mos u. 13.

Rum mel Bé lá né 004969 2072 Zsám bék So mo gyi Bé la út 43.

Sal lai Ist ván né 006542 2030 Érd Te rasz u. 67.

Sal né Ringl Klá ra 004572 2071 Páty Fa ze kas M. u. 26.

Sa mu Ti mea 001322 2030 Érd Kö szörûs u. 70.

Sá ro si né Ola szi And rea 003067 2461 Tár nok Mun ká csy u. 69.

Sá ro si né Si nai Ju li an na 001323 2220 Ve csés Ady E. u. 35.

Sche i ber Jó zsef né 004573 2310 Szi get szent mik lós Ró zsa u. 1.

Sely me si Ágo ta 001325 2085 Pi lis vö rös vár Fõ út 109.

Si bin ger Már ta 001330 2120 Du na ke szi Ka to na Jó zsef u. 29.

dr. Sik lós sy Ákos 001331 2016 Le ány fa lu Pa csir ta u. 1.

dr. Sik lós sy Ákos né dr. 001332 2016 Le ány fa lu Pa csir ta u. 1.

Sip kovsz ki Gi zel la 001335 2735 Dán szent mik lós Dó zsa Gy. u. 5/c.

Si pos Jó zsef 001336 2310 Szi get szent mik lós Har csa köz 8.

Sõ reg Zol tán 005577 2700 Ceg léd Rá kó czi Fe renc út 39/b.

Sö re gi Lász ló Ti bor né 005495 1053 Bu da pest Mú ze um krt. 35. I/6.

Stoll Eri ka 004781 2120 Du na ke szi Kál mán u. 65.

Sü tõ Ba lázs 004934 2016 Le ány fa lu Vi o la u. 22.

Sza bó And rás né 006627 2193 Gal ga hé víz Mik száth u. 2.

Sza bó End re Ti bor 006829 2013 Po máz Vin cel lér u. 21.

Sza bó Gá bor 001349 2030 Érd Kár pi tos u. 9/b.

Sza bó Krisz ti na 005626 2133 Szõd li get Szé che nyi u. 12.

Sza lai Edit 001353 2000 Szent end re Le vél köz 5.

Szán tai Ist ván 001354 2030 Érd Vö rös marty u. 37.

Szán tai Já nos 006754 2045 Tö rök bál int Vi lá gos u. 25-27.

Szap pa nos Gab ri el la 006017 1144 Bu da pest Szent mi há lyi út 6. X. 255.

Szar ka Im ré né 005557 1132 Bu da pest Csa ná dy u. 4/b.

Szent esi Lász ló né 001364 2000 Szent end re Vas vá ri P. u. 47.

Szen tir ma i né Sza lay Edit 006033 2234 Mag lód Gá bor Áron u. 41.

Szi lá gyi Gyön gyi 001367 2011 Bu da ka lász Kert u. 2.

Szi tá né Su rá nyi Ro zá lia 006496 2364 Ócsa Kos suth La jos u. 10/a.

Szo vics And rás né dr. 001371 2192 Hé víz györk Kos suth La jos út 137.

Szûcs Jó zsef 005425 2234 Mag lód Tán csics M. u. 20.

Ta ri Ist ván né 001375 2133 Szõd li get Rá kó czi út 55.

Tar já nyi né Kir ták Er zsé bet 005853 2376 Her nád Köz tár sa ság u. 42/a.

Ters tyánsz ky Zol tán 006630 2700 Ceg léd Arany ut ca 23/A.

Till mann Il di kó 005907 2040 Bu da örs Ott hon u. 9.

Ti rin ger né Pos ta Éva 005727 2120 Du na ke szi Ba rát ság u. 30. X. 62.

dr. Tol nai Ágos ton né 005038 2092 Bu da ke szi Er kel u. 65.

Tóth Ist ván 001896 2045 Tö rök bál int Meggyes u. 14.

Tóth né Kis Pi ros ka Er zsé bet 005654 2366 Ka kucs Kos suth L. u. 16.

Tóth né Ku kucs ka Ka ta lin 001383 2120 Du na ke szi Bulcsú u. 23.

Tóth né Ku ru csai Dó ra 006808 2440 Száz ha lom bat ta Liszt Fe renc st. 55. II/7.

Tóth né Sík fõi Krisz ti na 005025 2094 Nagy ko vá csi Sem mel we is u. 9.

Un ger né Gyen ge Zsu zsan na 005821 2080 Pi lis jász fa lu Ál lo más u. 13.

Var ga Éva 004197 2049 Di ósd Ho mok bá nya út 116.

Vá ri Já nos né 005207 1077 Bu da pest Do hány u. 68. I/5.

Vár ko nyi né Fe icht Ma ri an na 005679 2111 Sza da Szé che nyi u. 7.

Vár ko nyi né Ra du ka Éva 001315 2081 Pi lis csa ba Ná dor er dõ u. hrsz. 2936.

Ver eb es né Sza bó Er zsé bet 005192 2120 Du na ke szi Bla ha Luj za u. 20.
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Ve res Zsolt 001403 2013 Po máz Szöl lõ te lep u. 35.

Vigh Ta más 005238 2040 Bu da örs Akác fa u. 23.

Vin cze Ist ván né 001406 2011 Bu da ka lász Po má zi út 28.

Vin cze Ot tó né 005920 2310 Szi get szent mik lós Mik lós tér 5.

dr. Wolf Fe renc né 005631 2750 Nagy kõ rös Dé vai u. 11.

Zú gó And rea 004283 2314 Ha lász te lek Lász ló u. 7.

Zsol na i né Be ren di Ág nes 005921 2083 Soly már Dó zsa György u. 8.

Zsom bók Já nos 005667 2092 Bu da ke szi Szé che nyi u. 62.

AKTÍV TAGOK - SOMOGY

Név Tag szám Cím

An tal Bé lá né 001414 8623 Ba la ton föld vár Mun ká csy út 32/a.
Ár va i né dr. Czé kus Gab ri el la 001416 8600 Sió fok Szép völ gyi u. 40.
Ba ráth Lász ló 001418 8700 Mar ca li Ki li án György u. 12.
Ba ta Ba lázs 006241 8600 Sió fok Ró zsa u. 24.
Ba ta Ist ván 001419 8600 Sió fok Ró zsa u. 31.
Ben csik Er nõ 001422 7400 Ka pos vár Dam ja nich u. 1/3.
Be ne dek La jos 001423 8600 Sió fok Je ge nye sor 56.
Czi ne ge Sán dor 001427 8600 Sió fok Ne fe lejcs u. 46/a.
Csa tó Zol tán né 001428 8617 Kõ rös hegy Pe tõ fi S. u. 178.
Csé csei Já nos 001429 7400 Ka pos vár 

(Ka pos fü red)
Re ze da u. 21.

Csen de Já nos né 001431 7570 Barcs Gár do nyi u. 14/1.
Cse re Kál mán 001432 8630 Ba la ton bog lár Er zsé bet u. 107.
Dé kány Fe renc 001433 7400 Ka pos vár Szon di u. 30.
Dér Jó zsef 001434 8600 Sió fok Mé szá ros Lõ rinc u. 22.
dr. Bé ké si Jó zsef 001420 7400 Ka pos vár Pa no rá ma u. 18.
dr. Bé ké si né dr. Papp Ilo na 001421 7400 Ka pos vár Pa no rá ma u. 18.
dr. Cse ke Lász ló 001430 7400 Ka pos vár Ka zin czy F. u. 36.
dr. Kis fo nai Gyu la 001457 7400 Ka pos vár Né meth Ist ván fa sor 23.
dr. Mol nár Ist ván 001473 7400 Ka pos vár Dam ja nich u. 8-10.
dr. Orosz Lász ló né 001483 7400 Ka pos vár Né meth Ist ván fa sor 38.
Édes né Busch Aran ka 001435 8600 Sió fok Mé szá ros L. u. 68.
Far kas Gyu la 001436 7400 Ka pos vár Pa csir ta u. 1/b.
Far kas Már ta 001437 7400 Ka pos vár Pa csir ta u. 1/b.
Gal lai La jos 001438 7400 Ka pos vár Tol di u. 6. I. 6.
Gal la i né Te ke Csil la 001439 7400 Ka pos vár Szent györ gyi A. u. 22/B.
Ha ász Fe renc né 001440 8624 Ba la ton szár szó Arany Já nos u. 2.
Haj du Gyu la 001441 7400 Ka pos vár Mus kát li u. 6.
Haj na li Jó zsef né 006162 7400 Ka pos vár Nem zet õr-sor 1. IV/12.
Ha mar Ág nes 005971 8600 Sió fok Küsz he gyi u. 12/B.
Hat ta Já nos né 001442 7400 Ka pos vár Er kel F. u. 27.
Hoh ner Ju dit 005944 7400 Ka pos vár Né meth I. fa sor 49.
Hor váth Bé lá né 005100 7500 Nagy atád Soms sich u. 14.
Hor váth György 006771 7400 Ka pos vár Dam ja nich u. 6/b.
Ja kab György 001446 8630 Ba la ton bog lár Cso ko nai u. 9.
Je les Fe renc né 001447 7500 Nagy atád Ara di u. 26.
Káp lár Mar git 001451 7400 Ka pos vár Liszt F. u. 14.
Kar dos Éva 001452 7400 Ka pos vár An na u. 10.
Kár pá ti Lász ló 006445 7400 Ka pos vár Rippl-Ró nai u. 20.
Kar pov Fe renc 005695 7400 Ka pos vár Arany J. köz 14.
Kiss Vin ce At ti la 005950 7400 Ka pos vár Csa lo gány u. 85.
Kiss né Put no ki Ri ta 006438 7400 Ka pos vár Vö rös marty u. 47.
Kiss né Re me tei Be á ta 001458 7400 Ka pos vár Pos ta u. 1.
Ko má ro my né Lu kács Éva 001459 7400 Ka pos vár An na u. 6. 3/308.
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Ku ta si né Ké se Il di kó 001462 7400 Ka pos vár Ba lázs J. u. 27.
Kuz ma Er zsé bet 001463 7400 Ka pos vár Ta má si Á. u. 8.
Le u ko Kor nél 001465 7400 Ka pos vár Bar tók Bé la u. 51.
Lov ren csics Má ria Györ gyi 001466 8700 Mar ca li Szé che nyi u. 7. I. em. 2.
Má té Já nos 006333 8840 Csur gó Jó zsef A. u. 1/b.
Má té Le ven te 006334 8840 Csur gó Jó zsef A. u. 1/b.
Mi a vecz Sán dor 005166 8660 Tab Ró zsa domb u. 51.
Mik le Vil mos né 001470 7400 Ka pos vár Lé va u. 14.
Mol nár Já nos 001474 7476 Ka pos szer da hely Kos suth u. 71.
Mol nár né Nagy Zsu zsan na 001475 7400 Ka pos vár Dam ja nich u. 8-10.
Mus chál Zol tán Ti bor 001477 7400 Ka pos vár Kõrö si Cs. S. u. 2.
Nagy Ala dár né 001478 7400 Ka pos vár Al kot mány u. 4.
Nagy Krisz ti na 006411 7461 Ka pos vár Ta má si Áron u. 8.
Ne mes Ist ván 001481 8380 Hé víz Mó ricz Zs. u. 82.
Or si Ist ván né 001484 8621 Za már di (Szán tód) Fûz fa u. 12/a.
Pál Fe renc 001485 8600 Sió fok Fõ u. 122.
Papp La jos né 001486 7400 Ka pos vár Gyár u. 16.
Papp né Vö rös Ju dit 001487 7400 Ka pos vár Bras só u. 7.
Pa u er né Ju hász Dó ra Il di kó 001488 8630 Ba la ton bog lár Fo nyó di u. 29.
Pin tér Lász ló né 004661 8649 Ba la ton be rény Dó zsa Gy. u. 14/a.
Pirk Ti bor né 001490 7400 Ka pos vár Baj csy-Zs. u. 16-18.
Pu lay Lász ló né 001492 7400 Ka pos vár Bú za vi rág u. 37.
Sán dor Ist ván 001495 7521 Ka pos mé rõ Dó zsa Gy. u. 15/A.
Si mon Lász ló né 004867 7516 Ber zen ce Ka vu lák u. 1.
Ski bá né Lá do nyi Zsu zsan na 001496 8630 Ba la ton bog lár Al ko tás u. 2/a.
So mo di Jó zsef 001498 7400 Ka pos vár Jó zsef u. 38.
Sza bó Edit 001499 7400 Ka pos vár Mik száth K. u. 4.
Sza lai Edit 006244 7400 Ka pos vár Arany tér 8. II. 1.
Szál in ger Fe renc 001502 7400 Ka pos vár Pa no rá ma u. 13.
Szál in ger Fe renc né 001503 7400 Ka pos vár Pa no rá ma u. 13.
Szé csé nyi né Var ga Eri ka 004868 7500 Nagy atád Ko dály u. 14.
Szin csák And rea 006176 8621 Za már di Fõ u. 125.
Szi ta Lász ló 006223 7400 Ka pos vár Ke reszt u. 1.
Szi ta Lász ló 001504 7400 Ka pos vár Ke reszt u. 1. IV. em. 1.
Ta kács Ist ván 001506 7570 Barcs Bar tók Bé la u. 19.
Tát rai Sa rol ta 001508 7275 Igal Far kas J. u. 22.
Thom ka Iván né 001509 8710 Ba la ton szent györgy Csil lag vár u. 85.
Tor ma Já nos 001510 7523 Ka pos fõ Zrínyi M. u. 17.
Vas Jó zsef 001512 7400 Ka pos vár Vö rös te lek u. 44.
Vo gel Alf réd 001515 7400 Ka pos vár Szent Im re u. 17-19.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - SOMOGY

Név Tag szám Cím

Amb ru sics Ilo na 006230 7400 Ka pos vár Nagy vát hy u. 7/b.
Ara di Er zsé bet 001415 7400 Ka pos vár Pe tõ fi u. 33. III. em. 1.
Ba las sa Bál int 001417 7400 Ka pos vár Dam ja nich u. 8-10.
Ba logh né György Edit 006127 7400 Ka pos vár Haj nó czy J. u. 6.
Bar na Irén 005739 7400 Ka pos vár Sem mel we is u. 18.
Bó dis Já nos né 001425 7570 Barcs Bé ke u. 51.
Bö dõ Jó zsef né 001426 7400 Ka pos vár Lé va u. 18.
Csiz ma dia Pál 006197 7400 Ka pos vár Zár da u. 10.
Cson ka Bé la 005746 7400 Ka pos vár Bé ke u. 59. IV. 1.
Gyõ ri Já nos 005891 7400 Ka pos vár Pi pacs u. 18.
dr. Hock né Lip ták Eri ka 006202 8600 Sió fok Zrínyi u. 3.
Kar dos Ist ván né 001453 7400 Ka pos vár Da ru u. 5.
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Ka to na Sán dor né 001454 7400 Ka pos vár Köl csey u. 81.
Ke re kes Ti bor né 001455 7400 Ka pos vár An na u. 15. I. em. 4.
Keszt he lyi Lász ló 001456 7400 Ka pos vár Ber zse nyi u. 10.
Kol ta i né Ma gyar Zsu zsan na 005655 7400 Ka pos vár Be ne dek E. u. 6.
Ko vács Bé la 001460 8712 Ba la ton új lak Pe tõ fi S. u. 22.
Ku dom rák Lász ló né 001461 7400 Ka pos vár Pi pacs u. 64.
Lem pel Ti bor 001464 7539 Szu lok Pe tõ fi Sán dor u. 10.
Mar ko vics Zol tán 005024 8640 Fo nyód Va sas u. 15.
Már ton Já nos 001468 7400 Ka pos vár Dam ja nich út 1/1.
Máz sár György 005698 7521 Ka pos mé rõ Gár do nyi u. 7.
Mi na rik né Mar czo na Ma ri ann 001471 8600 Sió fok Küsz he gyi u. 7/a.
Mol nár né Kal már Be á ta 006280 7476 Ka pos szer da hely Kos suth L. u. 71/a.
Mol nár né Ta kács Er zsé bet 001476 7511 Öt vös kó nyi Kó nyi u. 21.
Mol nár né Vid man Ág nes 001514 7400 Ka pos vár Fe ke te I. u. 23.
Pa izs Zol tán né 005680 7400 Ka pos vár Al kot mány u. 27.
Pó sa Gyu lá né 001491 7451 Ka pos vár Roz ma ring u. 4.
Rus vai Ta más 001494 8600 Sió fok Wes se lé nyi u. 77/b.
Sár di Gab ri el la 006831 7400 Ka pos vár Gé za u. 40.
Sol tész Er nõ 001497 8600 Sió fok Ta nács ház u. 22. IV. lph. V. em. 18.
Sza bó Eri ka 001500 8700 Mar ca li Ka pos vá ri u. 89.
Sze ke res né Dek kert Lí via 005548 7400 Ka pos vár Bras só u. 23.
Szu li mán Gyu la 001505 7400 Ka pos vár Kõrö si Cso ma Sán dor u. 7.
Ta kács Gyu la 005820 7400 Ka pos vár Kis kö zi u. 22.
Tas ná di né Papp Aran ka 005042 8651 Ba la ton sza ba di Vak Bottyán u. 36/A.
Vad ker ti Tóth Ti ha mér né 006450 7500 Nagy atád Bar tók Bé la u. 3.
Vass Im re 006426 7400 Ka pos vár Pe tõ fi u. 58/a. 4/1.
Vojt kó Pál 001516 8600 Sió fok Szõ lõ hegy u. 63.
Zaj csuk La jos 006294 8700 Mar ca li Ró zsa u. 14.

AKTÍV TAGOK - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Név Tag szám Cím

And rej csik Jó zsef né 001922 4632 Nyír lö võ Dó zsa út 7.

Au gusz ti nyi Sán dor né 001924 4481 Nyír egy há za Hu ba u. 27.

Ba dak Bé la 006129 4400 Nyír egy há za Le gye zõ u. 22.

Ba dak Bé lá né 006130 4400 Nyír egy há za Le gye zõ út 22.

Bál int Jú lia 004524 4400 Nyír egy há za Só lyom út 14/1/3.

Ban da Ist ván 001926 4700 Má té szal ka Kál vin tér 7. II. em. 4.

Bar tók Já nos 001927 4400 Nyír egy há za Len gyel út 2.

Be gel la Zol tán né 006131 4400 Nyír egy há za Le gye zõ út 62.

Bí ró Al bin 005833 4400 Nyír egy há za Me zõ u. 18/a. 3/4.

Bó csi Jó zsef 006080 4700 Má té szal ka Al más kert u. 5.

Bod nár né Hárs ágyi Klá ra 001933 4400 Nyír egy há za Kert u. 20. fszt. 2.

Brez nyicz ky Pál 001935 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi u. 66. fsz. 1.

Bu czi Mik lós 004910 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi F. 216.

Csa hol czi né Csa tó Má ria 005492 4765 Csen ger Hon véd út 45.

Csa na ky Tün de 001936 4400 Nyír egy há za Ár pád u. 71. II. em. 7.

Csík Lász ló 001938 4400 Nyír egy há za Kos suth u. 67.

Cson tos né Ma lecz ki Ilo na 001940 4551 Nyír egy há za Meggyes u. 51/A.

Dan kó Ti bor 001943 4400 Nyír egy há za Fé szek út 101.

Da ró czi György 001944 4600 Kis vár da Baj csy-Zsi linsz ky u. 8.

dr. Bé res Gé za 001931 4400 Nyír egy há za Tör pe u. 21.

dr. Bod nár Sán dor 001932 4400 Nyír egy há za Ná dor u. 20.

dr. Ga ál Jó zsef 004727 4765 Csen ger Mó ricz u. 18.

dr. Haj du Ber ta lan né 005872 4400 Nyír egy há za Ga lamb u. 5/b.
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dr. Hu ray Je nõ 001972 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi F. út 77. I. em. 3.

dr. Ja kab Im re 001975 4400 Nyír egy há za Hon fog la lás u. 15.

dr. Kiss Er nõ né 001984 4400 Nyír egy há za Al pár J. u. 9.

dr. Kor bics Ár pád 001988 4400 Nyír egy há za Fá bi án Z. u. 9.

dr. Kvancz Jó zsef 005802 4400 Nyír egy há za Ne fe lejcs u. 2/d.

dr. Ra dics Lász ló 002029 4400 Nyír egy há za Ka le va la st. 15.

dr. Si pe ki La jos 002035 4400 Nyír egy há za Len gyel u. 52.

dr. Szûcs Zol tán né 004763 4800 Vá sá ros na mény Dó zsa Gy. u. 30.

Er dei Bé la 001947 4700 Má té szal ka Õsz u. 12.

Fe jes Im ré né 001949 4501 Ke me cse Ár pád u. 27.

Fin czicz ki An tal né 001950 4400 Nyír egy há za Ho mok sor 9. II/2.

Fü löp Sán dor né 001953 4405 Nyír egy há za Szám adó u. 38.

Gomb kö tõ Sán dor 005775 4400 Nyír egy há za Pa csir ta út 42.

Gu ra And rás né 001958 4235 Bi ri Vö rös had se reg u. 129.

Had há zi Ti bor 006302 4551 Oros Friss u. 2.

Haj bá né Bí ró Zsu zsan na 001960 4600 Kis vár da Csá szy Lász ló u. 7.

Ha jó si Bé lá né 002075 4405 Nyír egy há za Zsá lya u. 10.

Ha va si Gá bor né Haj du Eri ka 004733 4400 Nyír egy há za Só lyom u. 18-20. III/10.

Ha va si Lász ló 001963 4551 Nyír egy há za (Oros) Tu ja fa út 1.

Her mel Il di kó 005108 4600 Kis vár da Ga ga rin út 36/A.

Hol lós And rás 001965 4400 Nyír egy há za Csip ke u. 16. II/6.

Holp And rás 001966 4400 Nyír egy há za Vas vá ri P. út 21. II. em. 8.

Hor váth né Ka jos Edit 001969 4481 Nyír egy há za 
(Sós tó hegy)

Csa ba u. 46.

Hru bó Jó zsef né 006164 4400 Nyír egy há za Szi ta kö tõ u. 13.

Hu nya di Já nos 001971 4400 Nyír egy há za Ka to na u. 7.

Il lés Já nos 001973 4400 Nyír egy há za Ko dály Zol tán u. 32.

Il lés né Hor nyák Má ria 001974 4400 Nyír egy há za Beth len Gá bor út 2. II. em. 14.

Já szai Fe renc 001978 4700 Má té szal ka Észa ki krt. 41.

Kar nó czi Er zsé bet 002079 4400 Nyír egy há za Tom pa M. u. 11. III. lép csõ ház

Kén in ger Zol tán 006027 4400 Nyír egy há za Al ma u. 36/b.

Ke resz ti La jos Zsig mond 001981 4900 Fe hér gyar mat Sza mos út 19.

Kiss né Gom bi ta Er zsé bet 006402 4337 Jár mi Kos suth u. 62.

Kó bo ry Zsolt 005034 4400 Nyír egy há za Kéz u. 39.

Kócs Ist ván 001985 4551 Nyír egy há za (Oros) Kez dõ u. 15/A.

Ko csis Já nos 001986 4400 Nyír egy há za Kör te út 31.

Kon rád At ti la 006547 4400 Nyír egy há za Ró zsa u. 41/a.

Ko ro na Mó ni ka 005779 4431 Nyír egy há za 
(Sós tó für dõ)

Für dõ u. 18/F.

Koz ma Jó zsef né 001989 4431 Sós tó für dõ Ál lo más u. 15.

Krasz nai Sán dor 001990 4400 Nyír egy há za Tol di u. 32.

Lá bas Ist ván 001991 4700 Má té szal ka Al kot mány u. 19.

Lász ló And rás 001992 4400 Nyír egy há za Len gyel u. 34.

Lend va i né Si mon Ka ta lin 001994 4400 Nyír egy há za Fá bi án Zol tán út 36.

Lé va y né Ha ra szi Ilo na 001995 4400 Nyír egy há za Kö kör csin út 7.

Lõ kös Im ré né 001997 4481 Sós tó hegy Fá cán út 54.

Man dzák Ani kó 001999 4461 Nyír te lek Szent Ist ván u. 123.

Ma ros vá ri Ist ván 002000 4400 Nyír egy há za Hol ló u. 35. I/3.

Mars só Jó zsef 002082 4461 Nyír te lek Köl csey u. 1.

Mát rai Ist ván né 002001 4400 Nyír egy há za Kór ház u. 9. I/4.

Mé szá ros Ri nal dó né 002003 4400 Nyír egy há za Blát hy O. u. 1.

Mol nár Ti bor 002006 4900 Fe hér gyar mat Hon véd u. 4.

Mor gós Já nos 002007 4405 Nyír egy há za Sze rén út 3/a.

Mud ri né Ko vács Ág nes 002008 4600 Kis vár da Lit ki u. 5.

Nagy Bé la 002009 4400 Nyír egy há za Kó ta ji u. 12.

Nagy Edit Er zsé bet 002010 4400 Nyír egy há za Tol di u. 34. fszt. 1.

Nagy Fe renc né 002011 4405 Nyír egy há za Ka mil la út 9.
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Nagy Il di kó 002013 4400 Nyír egy há za Vö rös marty út 9.

Nagy Már ta-Má ria 002014 4400 Nyír egy há za Dó zsa György u. 12. 2/10.

Ne u zer Mag dol na 002016 4552 Nap kor Oro si u. 51.

Oláh Ani kó 005440 4400 Nyír egy há za Her man Ot tó u. 3.

Orosz Zol tán 002021 4400 Nyír egy há za Vat tay al tá bor nagy u. 14.

Pekk An tal 002023 4555 Le ve lek Kos suth út 42.

Pekk An tal 002022 4555 Le ve lek Kos suth u. 40.

Pi ros ka Sán dor né 002025 4400 Nyír egy há za Mun kás u. 53.

Pór Sán dor né 002026 4400 Nyír egy há za Krú dy Gy. u. 25.

Pro kai End re 006007 4400 Nyír egy há za Er dõ sor 12. II/14.

Re me nyik né Ko vács Ró za 005101 4400 Nyír egy há za Moszk va u. 7/C. II. em. 9.

Ru di Bé la 002031 4400 Nyír egy há za Sós tói u. 57/a.

Ru kó ber Lász ló né 002032 4400 Nyír egy há za Új szõ lõ u. 104.

Se bõk né Ja kab Mar git 002033 4400 Nyír egy há za Szél sõ bo ko ri u. 59.

Sin ka Gá bor 002034 4400 Nyír egy há za Her mann Ot tó u. 2.

Som Zol tán né 006299 4400 Nyír egy há za Só lyom u. 13-15.

Sza bó Ist ván 002036 4400 Nyír egy há za Kö kény u. 120.

Sza bó Jó zsef né 002037 4400 Nyír egy há za Ha ran go zó u. 37.

Sza bol csi né Sza bó Ilo na 002038 4431 Nyír egy há za 
(Sós tó für dõ)

Ál lo más u. 5.

Sza bó né Ma zu rák Jo lán 002039 4502 Vas me gyer Bem apó út 3.

Szar ka György 002041 4300 Nyír bá tor Só hor dó u. 88.

Szat vá ri Ti bor 005120 4400 Nyír egy há za Le gye zõ u. 12/B. I. 5.

Szé les né Szel kó Il di kó 002043 4400 Nyír egy há za Mó ricz Zs. u. 39. II. em. 9.

Szend rõi Je nõ 002044 4555 Le ve lek Tán csics u. 5.

Szik szai Ta más 002045 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi F. 230.

Szlo bo da Ág nes 002046 4400 Nyír egy há za Gé za u. 47.

Tám csu né Sa la mon Mag dol na 002049 4400 Nyír egy há za Má tyás u. 6.

Tol dy Ka ta lin 002050 4400 Nyír egy há za Kert u. 10. fszt. 1.

Tor ma Jó zsef 002051 4400 Nyír egy há za Ep res kert u. 29.

Tóth Ár pád 002053 4400 Nyír egy há za De ák Fe renc út 3.

Tóth Fe renc 006311 4431 Nyír egy há za 
(Sós tó für dõ)

Ma já lis út 28.

Tóth Já nos né 002054 4400 Nyír egy há za Al ma út 66.

Tö rök né Vach ter Ág nes 002052 4400 Nyír egy há za Dé ri Mik sa u. 65.

Uj la ki né Dob ro nyi Ri ta 006514 4354 Fá bi án há za Kos suth út 118.

Var ga Bé lá né 002056 4700 Má té szal ka Vá ci M. u. 15.

Var ga Edit 002057 4400 Nyír egy há za Se lyem u. 34.

Var ga Já nos 002059 4400 Nyír egy há za Kan dó K. u. 12.

Vat ta mány Gyu lá né 002063 4481 Nyír egy há za 
(Sós tó hegy)

Sza bó L. út 1.

Ve res Il di kó 001987 4625 Zá hony Sze be cse út 4.

Ve res Ist ván né 002064 4600 Kis vár da Ma dách Im re út 33/b.

Ve res né Dró tos Ka ta lin 002065 4937 Ba ra bás Ár pád u. 75.

Ve ze And rás né 002067 4481 Nyír egy há za Har kály u. 2/a.

Vi rá nyi An na 002094 4465 Ra ka maz Bé ke út 19.

Za tik Lász ló 002068 4722 Nyír meggyes Tol di u. 13.

Zé kány Já nos 002069 4700 Má té szal ka Ipa ri út 8.

Zsám ba Ist ván 004917 4400 Nyír egy há za Buj tor u. 32.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Név Tag szám Cím

dr. Al föl di Ist ván 001921 4400 Nyír egy há za Fá bi án Z. u. 29.

And rej ko vics Ist ván né 001923 4400 Nyír egy há za Fé szek u. 30.
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An gyal And rea 005354 4400 Nyír egy há za Lut her u. 25/5.

Bal la Gá bor né 001925 4400 Nyír egy há za Ka le va la sé tány 24. III. em. 13.

Ba logh Ág nes 005508 4400 Nyír egy há za Ó szõ lõ u. 114. III. 11.

Bar tók Ká roly 001928 4400 Nyír egy há za Fecs ke u. 18.

Bá tor né Bo dán Ju dit 002042 4400 Nyír egy há za Ár pád u. 89. IV. em. 15.

Be de Jó zsef 001929 4400 Nyír egy há za Krú dy Gy. u. 24.

Bod nár Zol tán 002071 4400 Nyír egy há za Le ven du la u. 30.

Bu czi Mik lós né 004911 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi F. u. 216.

Czir ják né Tóth Er zsé bet 002072 4405 Nyír egy há za Pász tor út 7.

Cseh And rás 001937 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi Fri gyes u. 134.

De ák Gá bor 006783 4400 Nyír egy há za Dam ja nich út 9. III/10.

De ák né Le mák Ilo na 005361 4400 Nyír egy há za Li li om út 27. A/1.

Éber Ist ván né 001946 4400 Nyír egy há za Fe renc krt. 10. III. em. 2.

dr. Elek né Har sá nyi Eri ka 006854 4320 Nagy kál ló Sport út 62.

Fe hér Szil via 005752 4400 Nyír egy há za Sar ló u. 17. II/7.

Fo dor Ist ván né 001951 4431 Sós tó für dõ Fûr dõ u. 55.

Fo dor Ká roly 001952 4900 Fe hér gyar mat Vas vá ri u. 51.

Fo dor né Don ka And rea 005618 4551 Nyír egy há za (Oros) Szív u. 58.

Ga rai And rás 001954 4400 Nyír egy há za Ját szó út 5-7. I/4.

Gen csi Ká roly 001956 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi Fri gyes u. 154.

Gomb kö tõ Eri ka 002073 4400 Nyír egy há za Ep res kert út 60. I. em. 7.

György Ma ri an na 005247 4400 Nyír egy há za Le gye zõ u. 78/8.

dr. Gyu rics ku Kál mán 001959 4400 Nyír egy há za Zrínyi Ilo na u. 3-5.

Had há zy Sán dor György 002074 4400 Nyír egy há za Kiss Er nõ u. 30/b.

Har sá gi Tün de 001961 4400 Nyír egy há za Nyár u. 1. IV. em. 10.

Har sá nyi Im re Ist ván né 001962 4700 Má té szal ka Szo ko lay Örs u. 10. fszt. 1.

Hib ján Zol tán 002076 4445 Nyír egy há za Be ne ha lom u. 16.

Hru bó Jó zsef 001970 4400 Nyír egy há za Szi ta kö tõ u. 13.

Hu bi csák Ti bor 005364 4536 Ra mo csa há za Vá ci M. út 3.

Hu nya di né Ke reszt úri Ka ta lin 005412 4400 Nyír egy há za Csil lag u. 16.

Ik ló di Im re 006180 4400 Nyír egy há za Ist ván u. 14.

Ja kab Il di kó 002077 4751 Ko csord Szent Ist ván u. 59.

Já no si né Bí ró Ilo na 001977 4700 Má té szal ka Vá ci Mi hály u. 1.

Ka rajz né Ta más Klá ra 002078 4400 Nyír egy há za Li get u. 12.

Ke le men Ist ván 006412 4325 Kis lé ta Pó csi u. 63.

Ke néz Sán dor 002080 4800 Vá sá ros na mény Dó zsa György u. 30.

Ki rály Ka ta lin 001982 4481 Nyír egy há za Csa lo gány u. 1.

Lász ló Gé za 001993 4400 Nyír egy há za Ka le va la st. 70.

Ling né Rajz Bor bá la 001996 4400 Nyír egy há za Kan dó K. u. 18.

Lo hárt Gá bor né 006184 4440 Ti sza vas vá ri Hon fog la lás u. 12.

Ma cze ga Már ton 001998 4400 Nyír egy há za Ipa ri u. 5/A.

Ma jor né Lász ló Bri git ta 004912 4400 Nyír egy há za Csil lag u. 16. 2/9.

Már tonf fy Pál 005102 4400 Nyír egy há za Szar vas u. 5-9/b.

Mé szá ros Gab ri el la 006014 4432 Nyír egy há za Iza bel la u. 92.

Mez õsi Ti bor 002004 4400 Nyír egy há za Arany Já nos u. 4/b.

Mis kol czi Zsolt 005657 4400 Nyír egy há za Jó sa A. u. 16. II/4.

Mol nár Lász ló 006373 4761 Por csal ma Me zõ u. 5/A.

Mül ler Ár pád 006068 4551 Nyír egy há za (Oros) Vi rág fürt u. 57.

dr. Nagy Ger gely 002012 4400 Nyír egy há za Se lyem u. 26.

Nagy Zol tán né 002015 4400 Nyír egy há za Bocs kai u. 32.

Nyi las Va lé ria 002017 4400 Nyír egy há za Kos suth u. 59. fszt. 1.

Nyi ri Csil la 002018 4800 Vá sá ros na mény Dó zsa u. 37.

Nyi ri Gyu lá né 002085 4355 Na gye csed Pe tõ fi köz 1/A.

Oláh Fe renc 002019 4400 Nyír egy há za Tol di u. 65. VII. em. 57.

Pa licz And rás né 002086 4400 Nyír egy há za Leff ler S. u. 40.

Papp An ge li ka 006150 4400 Nyír egy há za Fu tó u. 15.

Pe sel An tal 002024 4400 Nyír egy há za Nagy vá rad u. 16.
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Po rosz ka Ot tó né 002027 4400 Nyír egy há za Szín ház u. 27.

Rácz Bál int né 006354 4400 Nyír egy há za Li li om u. 64.

Rá dai Im re 002028 4400 Nyír egy há za Ó szõ lõ u. 105. V. em. 28.

Ro mán Mi hály né 002087 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi F. u. 69. III. 14.

Ru dolf Zol tán né 006041 4400 Nyír egy há za Tör pe u. 28.

Sa la mon La jos 004670 4551 Nyír egy há za (Oros) Csap u. 41.

Schweg ler Mi hály 002088 4400 Nyír egy há za Liszt Fe renc u. 38.

Své da Já nos né 002089 4400 Nyír egy há za Csa lád út 104.

Sza bó Má ria 002090 4551 Nyír egy há za (Oros) Szív u. 106.

Sza kol czai Zsolt 005186 4400 Nyír egy há za Csil lag u. 43.

dr. Szi ko ra Já nos 005409 4400 Nyír egy há za Ó szõ lõ u. 108. II/8.

Szõts Or so lya Éva 006092 4400 Nyír egy há za Beth len G. u. 50.

dr. Szûcs Zol tán 002092 4800 Vá sá ros na mény Dó zsa György u. 30.

Tóth Jó zsef 002093 4400 Nyír egy há za Mák u. 36. I/1.

Tóth Lász ló 004915 4700 Má té szal ka Ipa ri u. 19.

Tóth Mi hály 002055 4400 Nyír egy há za Fé szek u. 72.

Uj vá ri Jó zsef né 006588 4400 Nyír egy há za Iri nyi u. 17.

Va lu Ti bor 005630 4722 Nyír meggyes Fel hõ út 40.

Vá ra di Ist ván 005966 4400 Nyír egy há za Len gyel u. 76.

Var ga Il di kó 002058 4400 Nyír egy há za Kör te u. 1. III. em. 5.

Var ga Mar git 002060 4900 Fe hér gyar mat Tol di M. u. 5.

Vat ta mány Gyu la 002062 4481 Nyír egy há za 
(Sós tó hegy)

Sza bó L. út 1.

Va zor ka Lász ló né 006239 4400 Nyír egy há za Dó zsa György u. 5. I/6.

Ve ress né Mol nár Ju li an na 005994 4400 Nyír egy há za Õz köz 31. III/10.

Vi da Ka ta lin 006019 4400 Nyír egy há za Blát hy Ot tó u. 9.

Zá vodny Éva 002095 4400 Nyír egy há za Észa ki krt. 12. I. em. 4.

AKTÍV TAGOK - TOLNA

Név Tag szám Cím

Ács né Bach Már ta 000878 7100 Szek szárd Tart say ltp. 6. fszt. 2.

An tus Gyu la 000880 7130 Tol na Al kot mány u. 55.

An tus Mi hály 000881 7100 Szek szárd dr. Hir ling Á. u. 1.

Bak sa Be á ta 005370 2310 Szi get szent mik lós Baj csy-Zs. u. 21/A.

Bál int Ká roly 000883 7200 Dom bó vár Ady E. u. 2/1.

Bál int Má ria 000884 7100 Szek szárd Ka dar ka ltp. 15.

Ba racs ka i né dr. Bo ór Ju dit 004501 7020 Du na föld vár Pe tõ fi u. 6.

Be ke Ti bor né 005384 7130 Tol na Bem u. 14.

Bí ró Já nos né 000886 7052 Kö lesd Rá kó czi u. 10.

Bu zás An tal 000889 7100 Szek szárd Jel ky A. u. 5.

Csep re gi né Kel ler Má ria 005104 7030 Paks Bás tya u. 19.

Csi kós Fe renc né 000891 7100 Szek szárd Ka dar ka ltp. 6. II/2.

Csil lag Ven del 000892 7100 Szek szárd Sem mel we is u. 3/B.

dr. Tóth De zsõ 000948 7030 Paks Ár nyas u. 1.

Esz ter ba u er Ju li an na 000895 7100 Szek szárd Tán csics u. 32.

Fög le in Já nos 000898 7130 Tol na Szé che nyi u. 46.

Gan czer Ti bor né 000899 7100 Szek szárd Pa rász ta u. 80.

Hal mo si Klá ra 004879 7100 Szek szárd Be ze ré di u. 20/B.

Hor váth Gyõ zõ 000904 7100 Szek szárd Elõ hegy u. 3.

Ják li né Vlajt Zsu zsan na 006408 7020 Du na föld vár De recs kei u. 14.

Já vo ri Nán dor 000907 7064 Gyönk Baj csy-Zsi linsz ky E. u. 111.

Ker sák Éva 000910 7100 Szek szárd Nap fény u. 21.
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Ké tyi Mi hály An tal 000911 7100 Szek szárd Al len de u. 46.

Kiss Ka ta lin 000918 7140 Bá ta szék Ba bits út 10/A/1.

Kisz ler Fe renc né 000913 7150 Bony hád Fa ze kas u. 10.

Kláb Jó zsef 000914 7173 Zom ba Kos suth La jos u. 64.

Ko csis Jó zsef né 005826 7090 Ta má si Szar ka hegy 48/a.

Ko lon tár Zol tán 000915 7100 Szek szárd Alis ca u. 9. III/23.

Kõ rö si Im re 000916 7020 Du na föld vár Iri nyi u. 17.

Kréth né Tóth Mag dol na 000917 7150 Bony hád Ve res Pé ter u. 37.

Lu bik Mag dol na Esz ter 006364 7020 Du na föld vár Tó u. 11.

Már ton Jó zsef 000922 7100 Szek szárd Pus kás T. u. 10.

Mé szá ros Mó ni ka 005979 7090 Ta má si Be ze rédj u. 21.

Mo osz Me lin da 006661 7200 Dom bó vár Er zsé bet u. 25.

Mül ler né Ma gyar Edi na 000924 7200 Dom bó vár Gyöngy vi rág krt. 39/A.

Né meth Ág nes 000925 7150 Bony hád Per czel M. 79.

Nyi ra ti Fe renc 000927 7100 Szek szárd La jos kir. u. 1.

Pá mer Zol tán 000931 7030 Paks Szé che nyi tér 3.

Pó la Zol tán 004880 7100 Szek szárd Új fa lus si J. u. 11.

Prí ger Jó zsef 000933 7100 Szek szárd Mi kes u. 24.

Ra dits Ti bor né 000935 7100 Szek szárd Bé ri Ba logh Á. u. 66.

Ré der Ist ván 000937 7150 Bony hád Mó nus  I. u. 65.

Rib ling Jú lia 005290 7100 Szek szárd Kecs kés F. u. 6. C/2.

Si mon Jó zsef né 000938 7146 Vár domb Tán csics u. 6.

Sö vé nyi Ist ván né 000939 7355 Nagy má nyok Jó kai u. 24.

Sza bó Gab ri el la 000941 7100 Szek szárd Hegy al ja u. 5.

Sza bó Zi ta 006507 7100 Szek szárd Gróf P. u. 12.

Sza bó né Kiss Il di kó 000943 7100 Szek szárd Al kot mány u. 19.

Sza bó né Papp Ibo lya 000944 7100 Szek szárd Bró dy S. u. 61.

Szar vas-Fe ke te Ti bor 000945 7081 Si mon tor nya Lász ló ki rály u. 22.

Szi lá gyi Bar na bás né 000946 7100 Szek szárd Tart say ltp. 6.

Tó bi Ba lázs 000947 7132 Bo gyisz ló Du na u. 12.

Tóth Sán dor Dá ni el 000949 7100 Szek szárd Nap fény u. 11.

Véh mann Éva 000952 7030 Paks Öreg hegy u. 30.

We isz Te réz 000954 7030 Paks Épí tõk u. 4. IV. em. 12.

Wic kert Irén 000955 7090 Ta má si Dó zsa Gy. u. 64-68. II. em. 5.

Zsin kó La jos 000956 7100 Szek szárd Bró dy-köz 34.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - TOLNA

Név Tag szám Cím

dr. Áb ra hám Já nos né 000877 7150 Bony hád Mó ra F. u. 19.

Agócs né Mes ter An gé la 000879 7100 Szek szárd Zen gõ u. 38.

Ba bos Kál mán né 000882 7030 Paks Kur csa tov u. 21. I. em. 4.

Ba la to ni And rás né 005995 7200 Dom bó vár Be ze rédj u. 10.

Ba logh Csa ba 005356 7144 Decs Szö vet ke zet u. 18.

Bo ká nyi Zol tán né 004878 7100 Szek szárd Ibo lya u. 18.

dr. Bra un né Fü löp Ka ta lin 000888 7100 Szek szárd Cson ka u. 8.

Cse ke György né 000890 7150 Bony hád Má tyás kir. u. 21.

Fa uszt né Czir ják Zsa nett 005483 7130 Tol na Ti nó di u. 7.

dr. Fis cher Sán dor 006602 7100 Szek szárd Mun ká csy M. u. 31.

Gaz dagh An dor 000900 7100 Szek szárd Her mann O. u. 8. fszt. 2.

Gön döcs Te ré zia 000901 7100 Szek szárd Cin ka u. 18.
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Hirth Ká roly 000903 7100 Szek szárd Ke rá mia u. 44.

Huth Jó zsef né 000905 7100 Szek szárd Bar ti na u. 8.

dr. Ká dár And rás né 000908 7100 Szek szárd Cin ka u. 45.

Kad le csik né Gungl Er zsé bet An na 005487 7100 Szek szárd Gróf Pál u. 2. VIII/23.

Ka pu vá ri Anett 006418 7100 Szek szárd Esze Ta más u. 8.

Kisz ler Fe renc 000912 7150 Bony hád Fa ze kas u. 10.

Ko vács Má ria Te ré zia 005489 7100 Szek szárd Tán csics u. 30/b.

Kö ve cses né Prik kel Gab ri el la 006029 7054 Ten ge lic Temp lom köz u. 2.

Lõ rincz né Mol nár Il di kó 000919 7100 Szek szárd Bó lyai u. 1.

Ma cháty né Ara di Éva 000920 7100 Szek szárd Bró dy S. u. 37.

Ma dács Má ria 000921 7030 Paks If jú ság u. 12. I. em. 5.

Mé szá ros né Fa ze kas Ka ta lin 005368 7140 Bá ta szék Hu nya di u. 74.

dr. Mol nár Sán dor 006265 7191 Hõ gyész Ker tész u. 10.

Mó rocz Zol tán 005697 7140 Bá ta szék Bé ke sor 12/1.

Né meth Ist ván né 006540 7100 Szek szárd Prés ház u. 54.

Né meth né Hor váth Ma ri an na 000926 7101 Szek szárd Ke rék hegy u. 4.

Or bán Já nos né 000928 7356 Kis má nyok Kos suth u. 9/a.

Or go ván Jó zsef né 000929 7100 Szek szárd Há ry J. u. 3.

Pé ter Dá ni el 000932 7150 Bony hád Bé ke tér 2.

Rácz Vil mos né 000934 7030 Paks Köl csey út 12.

Sé ku ra Er zsé bet 005745 7100 Szek szárd Bocs kai u. 31.

Si sak Ár pád né 004890 7100 Szek szárd Ibo lya u. 15/7.

Sti er Ist ván né 000940 7030 Paks If jú ság u. 10. III. em. 10.

dr. Sza bó Zsolt né 000942 7100 Szek szárd Mé rey u. 23.

Tar czal Ist ván 005389 7026 Ma do csa Te me tõ u. 14.

Tér meg Lász ló 004881 1025 Bu da pest Tö rök vész út 49.

Trapp Ot tó Jó zsef né 004882 7100 Szek szárd Ma jor u. 8.

Végh Mik lós né 000951 7100 Szek szárd Ibo lya u. 13.

AKTÍV TAGOK - VAS

Név Tag szám Cím

Árt ner Ti bor né 002262 9700 Szom bat hely Él mun kás u. 16.

Bal ló Zsu zsan na 002264 9700 Szom bat hely Sza bó Mik lós u. 22.

Bán fi Gab ri el la 002267 9970 Szent gott hárd Tót fa lu si u. 60.

Berg hof fer Sán dor né 005542 9522 Ke me nes ma ga si Hon véd u. 8.

Bí ró Fe renc né 002269 9700 Szom bat hely Sza bó I. u. 38.

Bo do rics né Dann Pi ros ka 002271 9600 Sár vár Ker te kal ja u. 39.

Bo kor Pé ter 005344 9700 Szom bat hely Páz mány kör út 21.

Bug le dits Lõ rinc né 002272 9700 Szom bat hely Ju ri sich Mik lós u. 17.

Csap lár-Nagy Mi hály né 002273 9700 Szom bat hely Te le ki Blan ka u. 5.

Csend es né Kó bor Il di kó 002275 9761 Táp lán szent ke reszt Jó zsef A. u. 33.

Csor dás né Fe ke te Edit 002276 9700 Szom bat hely Já szai Ma ri u. 33.

Csu ka Gyu lá né 002277 9516 Vö nöck Kos suth L. u. 20.

De ák An tal 002279 9700 Szom bat hely 11-es Hu szár u. 115.

Dé kány Jó zsef né 002280 9700 Szom bat hely Ba las si Bál int u. 27.

De zse Ágo ta 002281 9700 Szom bat hely Sa va ria tér 1/D.

Dó czi Re ná ta 004765 9700 Szom bat hely Bo gá ti u. 59.

dr. Abo nyi Já nos 002260 9700 Szom bat hely Ve res Pé ter u. 10.

dr. Dom by Zol tán né 002283 9700 Szom bat hely Lé ka u. 29.

dr. Fe ke te Mik lós 002285 9700 Szom bat hely Had nagy u. 64. C/3.

dr. Hor váth Fe renc 002299 9766 Rum Vám ház u. 2.

dr. Hor váth Fe renc 002298 9700 Szom bat hely Bár do si Né meth J. u. 64.
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dr. Tóth né Frisch Ani ta 006679 9700 Szom bat hely Nagy Lász ló u. 18. II/6.

Fi tos Szi lárd 002286 9700 Szom bat hely Lo sonc u. 16.

Fors tó ber Sán dor 002287 9700 Szom bat hely Ka to na J. u. 20.

Gás pár dy Ág nes 006370 9700 Szom bat hely Bem Jó zsef u. 10. I/3.

Gás pár né Far kas Ágo ta 002289 9700 Szom bat hely Mó ricz Zs. u. 7.

Ha lász Gyu lá né 002292 9700 Szom bat hely Thö köly u. 43. II. em. 4.

Há zi Ká roly né 002295 9700 Szom bat hely Rá ba u. 6.

Hor váth Ágo ta 002297 9700 Szom bat hely Apá czai Cs. J. sé tány 6.

Hor váth Ani kó 002263 9700 Szom bat hely For tu na ut ca 17/a.

Hor váth Im ré né 002300 9700 Szom bat hely Ba tsá nyi u. 2/b.

Hor váth Ju dit 002301 9700 Szom bat hely Za na ti út 36.

Hor váth Már ta 002302 8500 Pá pa Som lai u. 96.

Höf le Lász ló 002296 9700 Szom bat hely So rok u. 21-21. A. ép. I/7.

Ká ro lyi né Se bes tyén Éva 005875 9700 Szom bat hely Kül sõ Ná rai u. 6.

Ker tész De zsõ 002306 9700 Szom bat hely Gyön gyös par ti s. 2.

Ki rály Zsó fia 006835 9700 Szom bat hely Szent Már ton u. 31. X/30.

Kiss Gá bor 004380 9738 Tö mörd Fõ u. 62.

Ko vács Er zsé bet 002311 9700 Szom bat hely Ba kó J. u. 2.

Ko vács Il di kó 002312 9700 Szom bat hely Szent Fló ri án krt. 57. I. em. 5.

Ko vács Ju dit 002313 9700 Szom bat hely Vá ci M. u. 26.

Ko vács Ma ri ann 002314 9961 Rá ba gyar mat Vá ros u. 51.

Ko vács Mik lós 006719 9900 Kör mend Temp lom u. 8.

Kõ hal mi né Ma jor Ju dit 002309 9730 Kõ szeg Au guszt J. u. 2.

Kö ves di Ani ta Er zsé bet 004914 9700 Szom bat hely Szür csa pó u. 26/D. IV. em. 13.

Len ke fi Káz mér 002315 9730 Kõ szeg Tán csics M. u. 8.

Már kus Já nos né 005978 9700 Szom bat hely Wes se lé nyi u. 23.

Mol nár Gyõ zõ 002320 9700 Szom bat hely Szent Im re her ceg út ja 52.

Mol nár Ist ván 002322 9700 Szom bat hely Mi kes Ke le men u. 21. III. em. 12.

Mol nár Ist ván 002321 9700 Szom bat hely Sze les tey Lász ló u. 34.

Nagy At ti la 004901 9700 Szom bat hely Ba tsá nyi J. u. 30.

Nagy Dé nes 002324 9700 Szom bat hely Welt her K. u. 28.

Nagy Klá ra And rea 006138 9730 Kõ szeg Al só Krt. 5.

Né meth Ibo lya 002325 9800 Vas vár Kis mák fa u. 36.

Né meth Ta más 002327 9700 Szom bat hely Ver seny u. 1/c.

Né meth né Ta kács Krisz ti na 005638 9762 Ta na kajd Kos suth L. u. 10.

Olasz né Pin tér Már ta 004902 9700 Szom bat hely Wes se lé nyi u. 38/B.

Papp And rás 006331 9700 Szom bat hely Za lai Tóth Já nos u. 3.

Pa tyi Ró bert né 006119 9500 Cell dö mölk Marx K. u. 18.

Ple iz ler Zsu zsan na 001622 9700 Szom bat hely Szûr csa pó u. 40.

Po mo zi Gyu la 002331 9700 Szom bat hely Or bán Ba lázs u. 29.

Pós fal vi Ba lázs 002333 9700 Szom bat hely Pa rag vá ri u. 39.

Pun gor né Lak ner Ka ta lin 002335 9700 Szom bat hely Szeg fû u. 12.

Raf fai Éva 002336 9700 Szom bat hely Szür csa pó u. 40.

Schäf fer Ist ván né 002337 9700 Szom bat hely Bem Jó zsef u. 10.

Ste i rich Ka ta lin 002338 9700 Szom bat hely Bó lyai u. 7.

Sza bó An na 002340 9700 Szom bat hely Ver seny u. 1/c.

Sza kács né Ge len csér Gab ri el la 002341 9721 Gen csa pá ti Hu nya di út 466.

Sza lai Edit 002342 9751 Vép Ki ni zsi P. u. 12.

Sza nyi né Ke ned li Csil la 004801 9700 Szom bat hely Szél ke rek u. 6.

Sze ge di Lász ló 002343 9700 Szom bat hely Bo dá nyi Ödön u. 16.

Sze le Ri ta 002350 9700 Szom bat hely Kosz to lá nyi D. u. 2.

Ta kács Ká roly 004908 9900 Kör mend Má tyás ki rály u. 1. II/5.

Tol nai Jó zsef 002349 9700 Szom bat hely Éhen Gy. tér 5/a.

Tóth né Hor váth Gab ri el la 004903 9700 Szom bat hely Tö rök Ig nác u. 31.

Vár fal vi Er zsé bet 002351 9700 Szom bat hely Su gár u. 11.

Var ga Er vin 002352 9762 Ta na kajd Pe tõ fi S. u. 3.
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Var ga Sán dor 002353 9700 Szom bat hely Sza bó Mik lós u. 7.

Vass né Se bõk An na 002355 9700 Szom bat hely Vaj da hu nyad tér 9.

Vö rös Je nõ 002357 9700 Szom bat hely Bem Jó zsef u. 1. I/8.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - VAS

Név Tag szám Cím

An to ni Zsolt né 002261 9700 Szom bat hely Szõl lö si sé tány 8/a.

Ba kos Fe renc Sán dor né 006467 9700 Szom bat hely Elõd u. 2.

Ba logh Lász ló né 002265 9500 Cell dö mölk Bocs kai u. 8.

Ba ra nyai At ti la 002268 9500 Cell dö mölk Ut tö rõ u. 19.

Bár sony né Csit ko vics Edi na 005578 9700 Szom bat hely Kis fa lu dy Sán dor u. 5. fszt. 5.

Bob vos And rás 002270 9730 Kõ szeg Kos suth L. u. 12.

Bö röcz ky Zi ta 006691 9700 Szom bat hely Széll Kál mán u. 10. fszt. 4.

Bu dai Ele o nó ra 005305 9700 Szom bat hely Fõ tér 41. I/2.

Csej tei Ist ván 002274 9700 Szom bat hely Fõ tér 3-5 II. em. 14.

Dor ner Egyed 002358 9734 Pe resz nye Rad nó ti u. 7.

Do ro gi Jó zsef né 002359 9700 Szom bat hely Gesz te nye fa u. 12.

Er hardt Lász ló 002360 9700 Szom bat hely Cso ko nai u. 3.

Ex ner Mik lós né 002361 9761 Táp lán szent ke reszt Ru mi út 17.

Fu tó Ist ván 002288 9700 Szom bat hely Bár do si Né meth J. u. 53/a.

Gró sin ger Gyu lá né 002290 9700 Szom bat hely Tol nay Sán dor u. 8.

dr. Gyuk Mi hály 002291 9700 Szom bat hely Ká ro lyi An tal u. 1/a.

Hor váth Gab ri el la 005796 9919 Csá kány do rosz ló Te lek u. 7.

Hor váth né Gõ cze Jo lán 002363 9700 Szom bat hely Elõd ve zér u. 18.

Hor váth né Jó na Ju dit 002303 9700 Szom bat hely Gé fin Gy. u. 10.

Jám bor né An tal Eri ka 003479 9700 Szom bat hely Vaj da hu nyad tér 14.

Kaj csos né Ki ri csi Er zsé bet 002304 9751 Vép Dó zsa György u. 50.

Kán tor Ilo na 002364 9781 Egy há zas hol lós Ady End re u. 4.

Ke ne sei Já nos 002305 9700 Szom bat hely Ru mi Raj ki I. u. 17.

Ki rály Mik lós 002365 9771 Ba lo gu nyom Ber zse nyi D. u. 6.

Kiss Má ria 006191 9700 Szom bat hely Irott kõ u. 5.

Kiss né Dan ka Ju dit 005705 9743 Söp te Dó zsa György u. 14.

Kiss né Sza bó Eri ka 002307 9700 Szom bat hely Kis kar u. 3.

Ko csi Ti bor 002308 9700 Szom bat hely Baj nok u. 67.

Kosz to lán czi Má ria 005585 9541 Cell dö mölk Izsák fa u. 12.

Ko vács Be á ta 002310 9700 Szom bat hely Ben czúr u. 11.

Kriz ma nits Már ton 006206 9734 Pe resz nye Hu nya di u. 77.

Kusz tor Gá bor 005717 9700 Szom bat hely Ne fe lejcs u. 8.

Ma rá czi né Tu boly Ilo na 002316 9737 Bük Kris tály u. 27.

Mol nár né Ba logh And rea 002366 9700 Szom bat hely Mi kes K. u. 21. III/12.

Muth Mik lós 002323 9600 Sár vár Esze Ta más u. 66.

Nagy Ma ri an na 004905 9700 Szom bat hely Ba tsá nyi J. u. 30.

Né meth Gá bor 004907 9700 Szom bat hely Gá bor Áron u. 35.

Né meth Je nõ né 002326 9600 Sár vár Ne fe lejcs u. 27.

Né meth La jos 002367 9700 Szom bat hely Ká roly Ró bert u. 14/b. VII. em. 29.

Né meth né Iva nics Györ gyi 002328 9700 Szom bat hely Szent Már ton u. 31. I/3.

Öri Jenõ né 002368 9700 Szom bat hely Já szai M. u. 37.

Pa tyi Zsu zsan na 006652 9700 Szom bat hely Szó fia u. 16/a.

Pék né Vad al ma Éva 002330 9700 Szom bat hely Olim pia u. 22.

Pin tér né Sza lai Zsu zsan na 005593 9700 Szom bat hely Vá ci M. u. 44. IV/19.

dr. Pör ne czi Ká roly 002332 9514 Ke nye ri Ady u. 2.

Prá cser Lász ló 002334 9700 Szom bat hely Al só he gyi út 66.

Rét fal vi né Zri nyi Má ria 002369 9700 Szom bat hely Bükk fa u. 7.
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Roz mán né Tóth Gyön gyi 002370 9798 Ják Er dé lyi Jó zsef u. 51.

Sche er Wal ter Já nos 006243 9730 Kõ szeg Te me tõ u. 61.

Schlõgl né dr. Hor váth An na 002371 9700 Szom bat hely Má jus 1. u. 38.

So ós Gyön gyi 006772 9700 Szom bat hely Gaz dag E. u. 1. IV/13.

Sü le Im re 005595 9700 Szom bat hely Szé kely Ber ta lan u. 42.

Sza ba dos Ti bor 002339 9700 Szom bat hely Ki rály u. 11. fszt. 1.

Sza bó La jos 002372 9700 Szom bat hely So rok u. 21-22. B/I/4.

Sza kács Esz ter 006669 9700 Szom bat hely Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 74. I/7.

Sze kér Kál mán 002345 9700 Szom bat hely Szt. Im re herceg 83.

Sze le i né Bö rö czi Il di kó 002373 9700 Szom bat hely Be ne dek E. u. 10.

Szen te Ti bor né 002346 9700 Szom bat hely Kas sák L. u. 2.

Szi lá gyi Zol tán né 002374 9700 Szom bat hely Sem mel we is u. 12. I/3.

Tan csics Ró bert 006211 9751 Vép Bar tók Bé la u. 13.

Tõ ke Ti bor né 006804 9700 Szom bat hely Ba tsá nyi Já nos u. 37.

Tö rök La jos né 002376 9700 Szom bat hely Ta má si Áron u. 44.

Var ga Er nõ 002378 9700 Szom bat hely Strom feld Au rél u. 25. I. em. 5.

Vin cze An tal né 002356 9700 Szom bat hely Bár do si N. J. u. 1.

Vö rös Ist ván né 006155 9681 Só tony Kos suth u. 3.

Zse be Ju dit 004909 9700 Szom bat hely Ko dály Z. u. 1/B. V. em. 21.

AKTÍV TAGOK - VESZPRÉM

Név Tag szám Cím

Ba goly Lász ló 005122 8200 Veszp rém Batt hy ány u. 32.

Ba kos Er zsé bet Ka ta lin 006486 8200 Veszp rém Haj lat u. 1.

Ba kos né Hor váth Te ré zia 005870 8200 Veszp rém Ady E. u. 71/b.

Ba logh Eri ka 000745 8200 Veszp rém Sza bad ság tér 5. II. em. 3.

Ba ra bás Csa ba 000642 8200 Veszp rém Sáf rány u. 25.

Bar ta Bé la 006567 8200 Veszp rém Dió fa u. 7.

Bar tá né Bé la fi Bor bá la 006274 8200 Veszp rém Dió fa u. 7.

Ba u er né Po ór Vil ma 000643 8411 Veszp rém (Ká dár ta) Lán czi u. 1/a.

Be lé nye si Csa ba 000644 8300 Ta pol ca Fõ tér 1. II. em. 6.

Bí ró Il di kó 000647 8228 Lo vas Fõ út 11.

Bó dis At ti la 000648 8400 Aj ka Sem mel we is u. 7. III. lph.

Bo dó Ágo ta 000649 8200 Veszp rém Vá mo si u. 6

Bol di zsár Ka ta lin 000650 8200 Veszp rém Al kot mány u. 17. I/6.

Bu rucs Fe renc 004546 8200 Veszp rém Mó ricz Zs. u. 16.

Csá szár Il di kó 006045 8592 Dá ka Dó zsa u. 44.

Csib rák Fe renc né 000652 8230 Ba la ton fü red Kéthly K. 18. II/4.

Cson ka Gé za 004625 8175 Ba la ton fûz fõ Kis u. 17/b.

Csõ vá ri Já nos né 000653 8100 Vár pa lo ta Kis köz 1.

dr. Di mény Er zsé bet 000656 8200 Veszp rém Bú za vi rág u. 12.

dr. Hárs Jó zsef né 000672 8500 Pá pa Mar ga ré ta u. 10/1.

dr. Né meth Gyön gyi 000744 8230 Ba la ton fü red Hor váth M. u. 17.

dr. Ód ry Ti ha mér 000717 8220 Ba la ton al má di Ár pád u. 32.

dr. Pa la ti nus Ti bor 004548 8200 Veszp rém Sor ház u. 3/a.

dr. Schal bert Lõrinc 000731 8200 Veszp rém Hold u. 16/d.

dr. Tóth Zol tán 000747 8400 Aj ka Kos suth u. 2.

Fli egh né Ri mai Me ri ta 000660 8200 Veszp rém Pi pacs u. 7.

Flõ rich Jó zsef 005834 8200 Veszp rém Sáf rány u. 5/G.

For ró Fe renc 000661 8200 Veszp rém Mik száth Kál mán u. 5/i.

Frick Be at rix 000663 8200 Veszp rém Völgy híd tér 7.

Gá ber né Szel lem Éva 000664 8200 Veszp rém Tá tor ján u. 2/b.
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Gás pár Gé za 000665 8300 Ta pol ca Eg ry J. u. 3/D.

Gaz da Pi ros ka 000666 8400 Aj ka Pe tõ fi u. 13.

Gi lá nyi Il di kó 006793 8200 Veszp rém Már ci us 15. u. 1/b.

Gomb ás né Bar cza Tün de 000667 8200 Veszp rém Szûcs u. 9.

Gróf Er zsé bet 000668 8319 Le sen ce ist vánd Kos suth u. 144.

György Lász ló 000669 8449 Ma gyar po lány Sal lai u. 30.

Haj dú Im re 000671 8200 Veszp rém Gyöngy vi rág u. 14/g.

Hart man né Czi gány Zsu zsan na 000673 8200 Veszp rém Nagy Lász ló u. 4/c. II. em. 9.

Ha uk Já nos 000675 8400 Aj ka Ke le u. 5.

He gyi Fe renc né 000676 8500 Pá pa Vály u. 4.

Hor váth György 000678 8200 Veszp rém Szil fa u. 5.

Hor váth Klá ra 005551 8200 Veszp rém Jó kai ut ca 38.

Hor váth Lász ló 000680 8200 Veszp rém Hasz ko vó út 16/I. 2/4.

Ju hász Ka ta lin 000686 8200 Veszp rém Feny ves u. 87.

Ka mon dy Lász ló 005901 8200 Veszp rém Csi kász I. u. 5.

Kiss At ti la 000692 8500 Pá pa Ki li án ltp. 29. ép. I. em. 6.

Kiss Lász ló né 000693 8200 Veszp rém Sza bó köz 5.

Kiss Má ria 000694 8200 Veszp rém Ady E. u. 78/c.

Ko csis né Pálf fy Gab ri el la 000696 8226 Al só örs Sar ló u. 8.

Kom ját hy Krisz ti na 005894 8200 Veszp rém Ma dách u. 11.

Ko vács Zol tán 000699 8500 Pá pa Som lai u. 76.

Ko vács Zsu zsan na 000700 8230 Ba la ton fü red Szöl lõ si u. 18.

Ko vács né Ku hár Adél 006307 8412 Gyu la fi rá tót Fü ze si u. 28.

Kõ rö si Lász ló 005365 8200 Veszp rém Kis kõ rö si u. 79.

Kö ve cses Je nõ 000701 8296 Mo nos tor apá ti Pe tõ fi út 102.

Kre i csik Ilo na 000688 8200 Veszp rém Kal már tér 30. II. em. 6.

Ku ko dá né Izsa Ilo na 000702 8200 Veszp rém Nap u. 10.

Le po sá né Kot rics Il di kó 000703 8230 Ba la ton fü red Vá zso nyi u. 48.

Ma rits Já nos né 000705 8230 Ba la ton fü red Per czel Mór u. 1.

Má tyás Pál 000707 8200 Veszp rém Bu da pest u. 2.

Mer se Je nõ 005829 8100 Vár pa lo ta Cso ko nai u. 39.

Me zei Er zsé bet 000709 8200 Veszp rém If jú ság u. 4/6.

Nagy Györ gyi 000748 8200 Veszp rém Mik száth Kál mán u. 18.

Nagy Ká roly Jó zsef 000713 8196 Li tér Üt tö rõ u. 19.

Nagy Ká roly né 006173 8196 Li tér Út tö rõ u. 19.

Ne mes-Nagy At ti la 006708 8220 Ba la ton al má di Tóth Ár pád u. 11.

Né meth Ág nes 000735 8200 Veszp rém Szent Ist ván u. 32.

Ol ma Fri gyes 000718 8200 Veszp rém Zá por u. 4/2/b.

Ott Lász ló 000719 8200 Veszp rém Sáf rány u. 26.

Ová ri Er zsé bet 000720 8200 Veszp rém Só lyi u. 4.

Pi kó Lász ló 000722 8229 Cso pak Vad vi rág út. 2.

Pin tér La jos né 000723 8200 Veszp rém Kos suth u. 21.

Po lá nyi Já nos 000725 8460 De ve cser Rá kó czi út 27.

Pozs gai Ká roly 000721 8227 Fel sõ örs Út tö rõ u. 3/b.

Ré nes Má ria 000727 8400 Aj ka Mes ter u. 1.

Sár kö zi Ár pád né 000729 8230 Ba la ton fü red Ará csi u. 111.

Si dó Már ta 004871 8230 Ba la ton fü red Köz tár sa ság u. 10/A.

Si mon né Mé szá ros Ibo lya 000733 8500 Pá pa Ady sé tány 12.

Stark né Re ze li Er zsé bet 000734 8248 Ne mes vá mos Dó zsa Gy. út 4.

Sza bó né dr. So ós Er zsé bet 000736 8200 Veszp rém Roz ma ring u. 40.

Szar ka Lász ló 000739 8251 Zán ka Rá kó czi u. 16.

Sze gõ né Ke mer le Ju dit 000741 8200 Veszp rém Ki ni zsi út 6.

Szé kely Ist ván 002344 8300 Ta pol ca Bá nyász u. 21.

Széll né Ro ik Zsu zsan na 000742 8200 Veszp rém Ma dách u. 8.

To mó zer Éva 000682 8400 Aj ka If jú ság u. 2/A.
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Töl gyes And rás 005572 8200 Veszp rém Cser er dõ 18/b.

Tur zó Gá bor 000749 8220 Ba la ton al má di Er kel u. 51.

Un fer dor ben Ani kó 000752 8100 Vár pa lo ta Má tyás ki rály u. 25. III. em.10.

Vass Gyu lá né 006641 8251 Zán ka Pe tõ fi út 12.

Ve in perl né Gu lyás Zsu zsan na 006681 8429 Por va Fõ u. 22.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - VESZPRÉM

Név Tag szám Cím

Al bert Györ gyi Er zsé bet 000641 8200 Veszp rém Var ga u. 8/10.

An gyal György 004887 8200 Veszp rém Ló czy L. u. 34/A. fszt. 1.

As bóth Sán dor 006553 8500 Pá pa Tol di u. 8.

Be lecz Zi ta 005357 8200 Veszp rém Ba lá ca u. 4.

Ber kes Ró bert 005417 8200 Veszp rém Hé rics u. 11/i.

Ber ta György né 000646 8200 Veszp rém Hárs fa u. 49.

Bol la Kál mán né 006160 8593 Pá pa de res ke Rá kó czi u. 2.

Bo ros né Kiss Már ta 000651 8200 Veszp rém Ba lá ca u. 14.

Csi szér Ágo ta 005177 8200 Veszp rém Hé rics u. 4/F.

Csur gó Csa bá né 005360 8300 Ta pol ca Eg ry J. u. 5/A.

Csur gó né So mo gyi Mar git 005689 8291 Nagy vá zsony Te me tõ u. 4.

Dé gi Zol tán 005507 8200 Veszp rém Egye tem u. 21. A. III/3.

De ko vics And rás né 000654 8448 Aj ka Ba kony u. 52.

Dér Gé za 000655 1116 Bu da pest Olaj fa u. 17.

Ep res Ti bor 006803 8300 Ta pol ca Zal ka Má té u. 5.

Er dõs And rás né 000657 8200 Veszp rém Ba las si Bál int u. 2.

Fe hér Ba dics Lász ló né 000658 8200 Veszp rém Hasz ko vó u. 25/a.

Fe ke te Ist ván 000659 8200 Veszp rém Eg ry J. u. 2/c.

Fischl Jó zsef né 005241 8440 He rend Dó zsa Gy. u. 30.

Forst hof fer né Var ró Ju li an na 000662 8230 Ba la ton fü red Pé ter he gyi u. 2/b.

Ga ál Ti bor 004791 8251 Zán ka If jú ság u. 27/B.

Gö becs And rás né 005688 8296 Mo nos tor apá ti Jó zsef At ti la u. 18.

Ha as né Kirch kesz ner Mag dol na 000670 8200 Veszp rém Ady E. u. 65. II. em. 7.

Ha uck Já nos 000674 8200 Veszp rém Du go vics u. 15.

Hor to vá nyi Má ria 004833 8200 Veszp rém End rõ di u. 36.

Hor váth Je nõ né 000679 8500 Pá pa Rá kó czi u. 2.

Hor váth Zsolt 000681 8500 Pá pa Ne gye dik u. 82.

Iszak né Dó czé Ka ta lin 005477 8200 Veszp rém Pa lást u. 2. 1/1.

Izsák Be at rix 006152 8200 Veszp rém Vé csey u. 4/b. 2/21.

Je lin kó Jó zsef né 000685 8200 Veszp rém Hárs fa u. 27.

Jung Er zsé bet 000687 8200 Veszp rém Má jus 1. u. 43.

Ká dár Zol tán 005547 8200 Veszp rém Ber ke nye köz 3/F.

Kol ler né Ma y er Ber na dett 005461 8400 Aj ka Bé ke u. 41. IV. 7.

Kom ló si né Bo gár Éva 000697 8200 Veszp rém Vaj da J. u. 6.

Kõ rö si Gi zel la 005243 8200 Veszp rém Kis kõ rö si u. 79.

Ko vács Gyu la 005798 8200 Veszp rém Jo gar köz 1.

Kö ves si né Mül ler Ka ta lin 006236 8253 Rév fü löp Ká li u. 48.

Lohn Má ria 005327 8225 Szent ki rály sza bad ja Ady u. 5.

Mar ton Ká roly né 000706 8200 Veszp rém Ló czy L. u. 35/1.

Mel hart né Nagy Eri ka 000708 8200 Veszp rém Sta di on u. 15/A. III/3.

dr. Mol nár Gyu la 000710 8200 Veszp rém Fûz fa u. 49.

Mór Je nõ né 000711 8200 Veszp rém Bú za vi rág u. 6.

Nagy Ti bor 000714 8500 Pá pa Tö rök B. u. 2.
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Nagy né Ma tol csi Tün de 000715 8222 Ba la ton al má di Nap ra for gó köz 8.

Né meth Im ré né 005411 8411 Ká dár ta Ken der föld u. 15.

Né meth né Rutt ner An na 000716 8200 Veszp rém Vi o la u. 34.

Pencz Má ria 005558 8200 Veszp rém Vé csey K. u. 6/F.  2/1.

Pet hõ né Schulcz Ág nes 000683 8230 Ba la ton fü red Arad u. 30.

Pre sits né He te si Klá ra 005326 8200 Veszp rém Jó zsef A. u. 53.

Rom pos Gab ri el la 000728 8200 Veszp rém Zrí nyi u. 15/b.

Sa á ry Esz ter 006855 8200 Veszp rém Al kot mány u. 5. II/5.

Schal bert Ist ván 000730 8246 Tót vá zsony Haj nal u. 12.

Schwartz Bé la 004835 8200 Veszp rém Fás kert u. 3/a.

Sza bó Ág nes 005506 8200 Veszp rém Batt hy ány u. 15/D. IV/14.

Sza lai Gé zá né 000737 8500 Pá pa Li get kert u. 5.

Szán ta y né Den del Éva 000738 8200 Veszp rém Csil lag u. 14/c. III.

Szar vas And rás 000740 8200 Veszp rém Völgy híd tér 6.

Szíj ár tó Ibo lya 006670 8200 Veszp rém Ányos u. 20.

Szik sza i né Ki rály Má ria 005540 8200 Veszp rém Vé csey Ká roly u. 8/E. I/1.

Szlo vik Jó zsef né 000743 8444 Szent gál Zal ka tér 12.

Szöl lõ si né Li bis Ju dit 000704 8414 Olasz fa lu Vá ci M. u. 16.

Tor nai Ani kó 006699 8230 Ba la ton fü red Óvo da u. 18/b.

dr. Tóth An na Ju dit 000746 8200 Veszp rém Eg ry Jó zsef u. 19/a. II. em. 5.

Tóth né Csal ló Edit 006856 8300 Ta pol ca Ka zin czy tér 3. 607.

Umen hof fer Fe renc 000750 8200 Veszp rém Nap u. 7.

Umen hof fer Fe renc né 000751 8200 Veszp rém Nap u. 7.

Vaj da Ta más né 004834 8200 Veszp rém Eg ry J. u. 19/b. I. em. 3.

Var ga Vin cé né 000753 8500 Pá pa Ko ro na u. 28. III. em. 6.

Var ga Vi rág 006539 8200 Veszp rém Sáf rány u. 3/b.

Var ga Zol tán né 000754 8200 Veszp rém Sor ház u. 3/c.

Var ga Zsu zsan na 006455 8196 Li tér Tas u. 143.

Ve in perl Ró bert 005598 8429 Por va Fõ u. 22.

Vet ró-Bar na Va lé ria 000755 8400 Aj ka Ha tár u. 15.

Vö rös Jó zsef né 000756 8200 Veszp rém Sáf rány u. 1/d.

Zé man Jó zsef né 000757 8105 Pét für dõ Liszt F. u. 48. III. em. 10.

AKTÍV TAGOK - ZALA

Név Tag szám Cím

Ács Jo lán 000957 8373 Re zi Rá kó czi u. 60.

An gya lo si Dá ni el 006157 8754 Ga lam bok Ró zsa u. 35.

Ba jor Lász ló 000960 8900 Za la eger szeg Ba bits M. u. 2/5.

Ba ki Lász ló 000962 8900 Za la eger szeg Már tí rok út ja 52.

Ba las sa Vin cé né 000963 8868 Le te nye Csal ló köz 11.

Be lák né dr. So ós Már ta 000964 1136 Bu da pest Hol lán E. u. 7/a.

Ben cze Ol ga 000965 8800 Nagy ka ni zsa Ka pos vá ri u. 64/b.

Ben kõ Fe renc 000966 8991 Tes kánd Sport u. 9/c.

Ben kõ Ka ta lin 000967 8900 Za la eger szeg Szeg fû út 18. III. em. 31.

Bi czó And rás né 000969 8900 Za la eger szeg Ki ni zsi u. 80. E/5.

Bor sos né Pál Il di kó 000970 8900 Za la eger szeg Ján ka he gyi út 7.

Brachtl Ele mér 000971 8900 Za la eger szeg Ka rá csony Sán dor u. 26.

Bu dai Tün de 000973 8960 Len ti Szö vet ke zet u. 4.

Csu to ra Er zsé bet 000979 8900 Za la eger szeg Ma dách u. 18. I. em. 12.

Da ra bos né So hár Te réz 000980 8800 Nagy ka ni zsa Ady End re 35. F. fszt. 16.

Dob ri Ibo lya 000983 8900 Za la eger szeg Bí ró Már ton u. 9.
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Do ma Já nos 002282 9800 Vas vár Pe tõ fi u. 55.

Dö mö tör fy Jó zsef 000985 8900 Za la eger szeg Szent már to ni út 2/c.

dr. Do ba Lász ló 000982 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi u. 26. IV. em. 26.

dr. Do mon kos Ist ván 000984 8360 Keszt hely Nyár fa u. 27.

dr. Fü löp Er vin 000990 8900 Za la eger szeg Dísz tér 3. I/1.

dr. Ko vács Lász ló 001028 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi u. 30. IX/57.

dr. Ne mes Ta más 004877 8900 Za la eger szeg Hegy al ja u. 18.

dr. Pa is Jó zsef né 001053 8900 Za la eger szeg Tüt tõs sy u. 10.

dr. Su tus Im re 001061 8991 Tes kánd Pe tõ fi u. 66.

dr. Tóth Jó zsef 001073 8900 Za la eger szeg Jed lik Ányos u. 12.

Fa ze kas Ist ván né 000987 8895 Pusz ta ma gya ród Fõ u. 71.

Fe jes Etel ka 005785 8831 Nagy ka ni zsa 
(Mik lós fa)

Is ko la u. 49.

Fe rencz Edit 000988 8911 Nagy ku tas Gyöp u. 5.

For gács né Szád vá ri Éva 006247 8782 Za la csány Vas út út 31.

Ge ráth Sán dor né 000993 8900 Za la eger szeg Bí ró Már ton út 8. I. em. 1.

Gu bis Ist ván né 000996 8315 Gye nes di ás Bem J. u. 17/b.

Gyu rá né Csi csó Má ria 000999 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi u. 17/B. fszt. 4.

Ha ran go zó Ta más 001001 8800 Nagy ka ni zsa Pla tán sor 8.

Hor váth Ág nes 006409 9826 Hegy hát szent pé ter Bé ke u. 74.

Hor váth Csa ba 001002 8960 Len ti Gyöngy vi rág út 9.

Hor váth né Da nyi Ju li an na 001006 8900 Za la eger szeg Pat kó u. 26.

Hosszú Já nos né 001007 8900 Za la eger szeg Tüt tös sy Fe renc u. 6.

Hum pók Jó zsef 006362 8700 Mar ca li Dó zsa György u. 54.

Joó Já nos 001008 8900 Za la eger szeg Ber zse nyi u. 9. III. em. 20.

Ka po si Er zsé bet 001012 8900 Za la eger szeg Tüt tõs sy u. 12.

Ka szás né Mül lek Eri ka 006026 8900 Za la eger szeg Gó lya hír u. 15.

Ke le men Bé la 001014 8900 Za la eger szeg Ne ke res di u. 26.

Ke le men Éva Ida 006666 8900 Za la eger szeg Ne ke res di u. 26.

Ki rály Gyu la 001015 8900 Za la eger szeg Jó kai út 34/b. II. em. A/1.

Ki rály né Var ga Má ria 001016 8800 Nagy ka ni zsa Al só te me tõ út 14.

Kiss Dé nes 001017 8900 Za la eger szeg Gö cse ji u. 06. ápr.

Kiss Gé za Jó zsef 001018 8800 Nagy ka ni zsa Pé ter fai u. 15/5.

Kiss Ka ta lin 001019 8380 Hé víz Dr. Ba bo csay út 29/b.

Kiss né Dö mö tör fy Mag dol na 001020 8900 Za la eger szeg Bí ró Már ton út 8. II. em. 4.

Kocz ká né Im re Te réz 001022 8900 Za la eger szeg Gas pa rich u. 14-16/A.

Kór ász György 001025 8360 Keszt hely Fecs ke u. 48.

Kó sa Zol tán 001026 8900 Za la eger szeg Köz tár sa ság u. 60/3.

Ko vács Éva 001027 8900 Za la eger szeg Sta di on u. 1. IX. em. 119.

Ko vács Lász ló 001029 8900 Za la eger szeg Ka bók L. út 20.

Ko vács Lász ló Mik lós 001030 8960 Len ti Ta ka rék köz 10/a.

Ko vács né Ke resz tes Csil la 001032 8900 Za la eger szeg Ka bók L. út 20.

Ko zics Zol tán 001033 8800 Nagy ka ni zsa Ady E. u. 35. A/22.

Kri hó Jó zsef 004876 8800 Nagy ka ni zsa Al só sza bad he gyi u. 115.

Kup ri vecz Jó zsef 001034 8868 Le te nye Kos suth u. 15.

La czó Gé za 001035 8900 Za la eger szeg Át al sze gett út 173. II/20.

Lop pert Éva 001037 8900 Za la eger szeg Zár da u. 3.

Mar kó And rás Já nos 001040 8800 Nagy ka ni zsa Nagy vát hy u. 1.

Nagy né Hat va ni Ág nes 001044 8900 Za la eger szeg Ba ross Gá bor u. 26.

Né meth And rea 004738 8900 Za la eger szeg Ta ka rék köz 3/A. III. em. 9.

Né meth Ele mér né 001045 8360 Keszt hely Fõ tér 2.

Né meth Gyõ zõ 001046 8800 Nagy ka ni zsa Bú za vi rág u. 31.

Né meth né Ihász Il di kó 001049 8921 Za la szen ti ván Mar ga ré ta u. 25.

Or bán Ta más 006227 8900 Za la eger szeg Már tí rok út ja 69. I/3.

Patz kó Ti bor 001054 8315 Gye nes di ás Há mán Ka tó u. 28.
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Pesz len Te réz 005291 8900 Za la eger szeg Pity pang u. 10.

Pin tér né Szûcs Klá ra 006792 8960 Len ti Nyír fa u. 2.

Re mé nyi né Tóth Mar git 001056 8800 Nagy ka ni zsa Fel sõ er dõ u. 72.

Ritzl Hel ga 006284 2085 Pi lis vö rös vár Klap ka u. 1805/3 hrsz.

Ró zsá né Sza bó Má ria 001057 8921 Pet hõ he nye Bé ke u. 26.

Si mon De zsõ 001059 8985 Becs völ gye Zrínyi u. 19.

Si mon Ing rid 001060 8360 Keszt hely Csa ba gyö nye u. 54.

Si mon Krisz ti na 006298 8925 Bu csu szent lász ló Szé che nyi u. 60.

Si mon né Rom sics Eri ka 006663 8900 Za la eger szeg Nem zet õr u. 28. IV/11.

So mos ke õy Ist ván né 004507 8800 Nagy ka ni zsa Dó zsa György út 114/4.

Sza bó Csa ba Ist ván 006291 8861 Sze pet nek Jó zsef At ti la u. 19.

Szép And rás né 001065 8900 Za la eger szeg Er kel F. u. 8.

Szi jár tó né Gor za Klá ra 001067 8900 Za la eger szeg Sta di on u. 8. IV. em. 33.

Ta kács Im re 001069 8900 Za la eger szeg Gas pa rich u. 60.

Ta kács Ist ván né 006785 8900 Za la eger szeg Bo zso ki út 52.

Tóth Ti ha mér 001075 8900 Za la eger szeg Bi ró M. u. 16.

Tóth Zol tán 001076 8900 Za la eger szeg Hegy köz ség u. 29.

Tur zó György 001077 8800 Nagy ka ni zsa Olaj u. 7.

Ván dor Pé ter né 001079 8800 Nagy ka ni zsa Be dõ Al bert 5.

Var só czi Ju dit 005932 8991 Tes kánd Haj nal u. 79.

Ve cse ra Já nos né 005861 8360 Keszt hely Ge or gi kon 24.

Vi da Ti bor 001081 8900 Za la eger szeg Nyer ges u. 17.

Zsol dos Fe renc 001086 8900 Za la eger szeg Je ge nyés u. 29.

SZÜNETELTETÕ TAGOK - ZALA

Név Tag szám Cím

Alb recht Ló ránt né 000959 8900 Za la eger szeg Lõ rinc ba rát u. 10.

Ba jor né Ko vács Ka ta lin 000961 8900 Za la eger szeg Ba bits M. út 2/5.

Ba li Jó zsef 006796 8900 Za la eger szeg Gyár u. 1.

Bán hi di Be á ta 005190 8900 Za la eger szeg Mi kes Ke le men u. 9/a. II/6.

Bécs Ág nes Esz ter 005521 8900 Za la eger szeg Ki ni zsi út 105. fszt. 1.

Brachtl né Sze mes Éva 000972 8900 Za la eger szeg Ka rá csony Sán dor 26.

Bu bits né Gáb ler Má ria 005579 8900 Za la eger szeg Dó zsa György u. 31.

Bü ki Zol tán 000974 8900 Za la eger szeg Hegy köz ség u. 21.

Czo bor né dr. Pin tér Il di kó 000975 8800 Nagy ka ni zsa Tég la gyá ri u. 35.

dr. Csa ná di Ág nes 005086 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi u. 34. I. em. 6.

Cse res nyés Csa ba 000976 8900 Za la eger szeg Te lek al ja u. 15.

Csi ky Pé ter né 000977 8900 Za la eger szeg Kos suth L. u. 19-23. III/58.

Csu ril la Zsu zsan na 000978 8960 Len ti Nép had se reg u. 5.

Csu ti La jos 005185 8790 Za la szentg rót Szent pé te ri u. 10.

Dér Lí via 000981 8900 Za la eger szeg Bí ró Már ton u. 30-32. II/8.

Dö mö tör fy Jó zsef né 004506 8900 Za la eger szeg Szent már to ni út 2/c.

Düh Lász ló 000986 8900 Za la eger szeg Ba las si B. u. 7. 1/1.

Far kas Gyu la 006259 8900 Za la eger szeg Pa csir ta ut ca 14/4.

Fé süs Sa rol ta 000989 8800 Nagy ka ni zsa Jó kai Mór u. 75.

Föl di Ani kó 006415 8900 Za la eger szeg Csör ge u. 7.

dr. Fü re di né Ker kai Va lé ria 000991 8900 Za la eger szeg Lép csõ sor u. 29.

Ge ráth Sán dor 000992 8900 Za la eger szeg Bí ró Már ton út 8. I. em. 1.

Gró sin ger Zol tán né 000995 8942 Csa tár Pe tõ fi u. 12.

Gur nik Ág nes 001042 1033 Bu da pest Hé vi zi u. 22. II. em. 7.

Gye ne se And rea 006805 8900 Za la eger szeg Kos suth u. 29-33. III/15.
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Gye rák And rás 000997 8900 Za la eger szeg Síp u. 8. fszt. 3.

Gye rák And rás né 000998 8900 Za la eger szeg Tol di u. 7.

Hat va ni Eri ka Má ria 005741 8900 Za la eger szeg Ady u. 44. 3/6.

Hor váth Er zsé bet 001003 8900 Za la eger szeg Gas pa rich u. 15. I. em. 2.

Hor váth Jó zsef 001004 2040 Bu da örs Fém u. 15.

Hor váth Már ta 002362 9826 Pe tõ mi hály fa Kos suth u. 8.

Hor váth Ti bor né 001005 8360 Keszt hely Lo vas sy S. u. 15/d.

Hor váth Zol tán György 005582 8994 Za la szent györgy Kos suth u. 69.

Hum pok né Tarr Ilo na Ibo lya 006636 8700 Mar ca li Dó zsa György út 54.

Iga zi Tün de 006604 9970 Szent gott hárd Szé che nyi út 22.

I vá nyi né Sza lai Ju dit 006651 8800 Nagy ka ni zsa Ir tás u. 6. I/5.

Ka sza Gab ri el la 001013 8900 Za la eger szeg Pe tõ fi köz 3/b. I. em. 3.

Klin ger né Ke lencz Gyön gyi 001021 8900 Za la eger szeg Klap ka Gy. út 32.

Kö cse Ist ván né 001023 8900 Za la eger szeg Ber zse nyi út 25. II. em. 5.

Kó sa Il di kó 006519 8900 Za la eger szeg Csá csi u. 47/a.

Ko vács Sán dor Jó zsef né 001031 8900 Za la eger szeg Ha lom u. 6/a.

dr. Ma la sics Sán dor 001039 8900 Za la eger szeg Er dész u. 83.

Ma ro si Ve ro ni ka 006587 1028 Bu da pest Ne dü u. 8.

Ne mes né Cse ke Ju dit 005591 8900 Za la eger szeg Apá czai Cse re J. tér 9. fszt. 2.

Né meth La jos 001047 8776 Ma gyar szent mik lós Fõ u. 24.

Né meth Sán dor 001048 8900 Za la eger szeg Fló ri án u. 3.

Né meth né dr. Ger gics Már ta 005085 8900 Za la eger szeg Gö cse ji u. 49. IV. em. 33.

Né meth né Szer da he lyi Éva 001050 8800 Nagy ka ni zsa Mik lós fai u. 21.

Or bán Lász ló 006038 8900 Za la eger szeg Tol di u. 6.

Pa izs né Hor váth Te réz 005464 8900 Za la eger szeg Át al sze gett út 161.

Pak sa Haj nal ka 006139 8900 Za la eger szeg Vizs la par ki u. 29. IV/27.

Pán ger Lász ló né 005716 8900 Za la eger szeg Géb ár ti u. 107.

Pes ti né Lu kács Ág nes 005770 8900 Za la eger szeg Pla tán sor 17/a. B. lh. II/3.

Pra u da Zsu zsan na 005410 8900 Za la eger szeg Ba las si Bál int út 10.

Prok Ri ta Csil la 006716 8900 Za la eger szeg Nyer ges u. 12.

Pud ner Lász ló né 001055 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi út 41. II/6.

Ru zsics Zsolt Pé ter né 005662 8900 Za la eger szeg Bé ke u. 16.

Sa la mon Krisz ti na 006523 8900 Za la eger szeg Új he gyi u. 30/B.

Ser gyán Ödön 001058 8900 Za la eger szeg Arany Já nos u. 3.

Si mon-Vass Éva 006525 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi u. 26. II/13.

Sza bó Jó zsef 005596 8985 Becs völ gye Arany Já nos út 28.

Sza la i né Kecs kés Bor bá la 006527 8900 Za la eger szeg Ba ross G. u. 18.

Sze mes né Bog nár Ágo ta 001064 8900 Za la eger szeg Hegy al ja u. 20. II. em. 5.

Tóth Ár pád né 001071 8900 Za la eger szeg Ma dách u. 18. VII. em. 46.

dr. Tóth Já nos né 001072 8800 Nagy ka ni zsa Pe tõ fi S. u. 58.

dr. Tóth Mik lós 001074 8900 Za la eger szeg Eöt vös u. 12. F. lph. II. em. 3.

Tóth né Sa la mon Il di kó 005390 8917 Mi lej szeg Kos suth út 53.

Vag dal né Pás ti Má ria 001078 8900 Za la eger szeg Bí ró Már ton út 8.

Vin cze Gi zel la 001082 8900 Za la eger szeg Eöt vös u. 6-10. E. lph. II. em. 5.

Vin czé né Sza bó Ág nes 001083 8900 Za la eger szeg Köz tár sa ság út ja 10. I/3.

Vi rág Jó zsef 001084 8900 Za la eger szeg Szü ret u. 5.

Zso hár né Hor váth Ág nes 001085 8800 Nagy ka ni zsa Már ci us 15. tér 18.

Zsol dos At ti la 006156 8900 Za la eger szeg Ka bók La jos u. 6.
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Nyil ván tar tá si
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„AKTIVA” Ügy vi te li Köz ke re se ti Tár sa ság 000931 1121 Bu da pest Nor ma fa út 18.

„AUDIT-MADE” Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi, Szám vi te li, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001537 1164 Bu da pest Ró zsa le vél u. 53.

„AUDITEAM-4” Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Köny ve lõ Kft. 001210 1136 Bu da pest Tát ra u. 23/A.

„EBERGÉNYI” Szám vi te li, Pénz ügyi Ta nács adó és Kép vi se le ti Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001439 1077 Bu da pest Wes se lé nyi u. 34. III. em. 8.

„F-CONTROLL” Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001321 1098 Bu da pest Bör zsöny u. 1.

„GENIUS REVISOR” Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Pénz ügyi Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002251 1103 Bu da pest Gyöm rõi út 128.

„H & P-AUDIT” Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001778 1131 Bu da pest Re it ter F. u. 132.

„JOG-ÉRV” Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001621 1221 Bu da pest Ady E. u. 67.

„KÖNYV-SZAK” Könyv vizs gá ló Kft. 001530 1132 Bu da pest Vá ci út 58.  III/74.

„LENDO-CONTROLL” Könyv vizs gá ló Kft. 001294 1092 Bu da pest Fe renc kör út 22. I/2.

„P-MODELL” Szám vi te li és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002169 1029 Bu da pest Dom bos u. 21.

„SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” Kft. 000869 1095 Bu da pest Mes ter u. 8. II/A./1.

„SZÉP DEZSÕ” Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 001383 1165 Bu da pest Gi zel la tér 8. I. em. 2.

91 Könyv vizs gá ló Kft. 000679 1111 Bu da pest Ka rint hy Fri gyes út 17. III/20.

2B TEAM Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001028 1149 Bu da pest Pil lan gó park 12/a.  III/17.

2BM-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002322 1133 Bu da pest Pan nó nia u. 116. IV/28.

5AUDIT Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002072 2111 Sza da Ár pád út 28.

A-GENI Köny ve lõ és Adó ta nács adó Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002246 1082 Bu da pest Ba ross u. 15.

Á.B.V. Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Kft. 001206 1145 Bu da pest Bács kai u. 1-2.

A.D. EURO-CONTROLL Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001312 1126 Bu da pest Dol gos u. 2. 6/A.

ABACUS-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001835 1094 Bu da pest Ba lázs B. u. 18.

ABN Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000002 1223 Bu da pest Ró zsa kert u. 36.

ABT Hun gá ria Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000001 1037 Bu da pest Mon te vi deo u. 3/a.

ACC-AUDIT Könyv vizs gá ló Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002325 1054 Bu da pest Har min cad u. 3.

ACCOUNTING „2000” Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001998 1174 Bu da pest Szon di u. 11.

ACTIVA Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001928 1034 Bu da pest Tí már u. 22. III.28.

ACTIVUM PLUSZ Könyv vizs gá ló Adó ta nács adó Köny ve lõ Iro da Kft. 001050 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 15/d.

ACTOR 2000 Szám vi te li és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001903 1118 Bu da pest Ke len he gyi út 36/a.

ADATKONTROLL INTEREXPERT Gaz da sá gi Ta nács adó- és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 001306 1094 Bu da pest Ber zen czey u. 16-18.

Ad Cont Szám vi te li Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002188 1027 Bu da pest Fõ u. 68. V/531.

ADÓ Könyv szak ér tõ, Könyv vizs gá ló, Au di tá ló és Köny ve lõ Kft. 000005 1114 Bu da pest Bocs kai út 23. I/5.

ADÓ TEAM Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000006 1054 Bu da pest Bát ho ry u. 19.

ADÓ-MÉRLEGELÕ Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000863 1035 Bu da pest Szent end rei út 17. fszt.

ADÓ-ÓDA Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 001876 1171 Bu da pest Szá raz hegy u. 81.

ADÓ-REFLEKTOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001861 1163 Bu da pest Kis ha lom u. 25.

ADÓ-SZERVIZ Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001952 1134 Bu da pest Gi dó fal vy u. 29.
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ADÓPROGNÓZIS Adó ta nács adó és Szám vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000007 1034 Bu da pest Tí már u. 24. B/I/06.

ADÓSZERVÍZ-93 Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001143 1031 Bu da pest Ma lom ke rék u. 3. II. em. 4.

ADÓTERV Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001342 1035 Bu da pest Szél u. 10.

ADVISA Könyv szak ér tõ és Adó szak ér tõ Kft. 000010 1202 Bu da pest Brez nó u. 9.

AFE KLASSZIS Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Be té ti Társaság 001954 1213 Bu da pest Ki es u. 4.

AGENDA 21 Könyv vizs gá ló Kft. 001209 1094 Bu da pest Fe renc tér 6-7. B 409.

AGO Könyv vizs gá ló, Adó, Pénz ügyi és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001051 1124 Bu da pest Hegy al ja út 142.

AGRO-AUDIT Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001608 1013 Bu da pest At ti la út 4. VIII/53.

AJKA Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002286 1026 Bu da pest Kü kül lõ u. 10.

AKCEPT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Kft. 000011 1144 Bu da pest Szent mi há lyi út 26/c.

AKKONT Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001836 1117 Bu da pest Mó ricz Zs. krt. 14. II/1.

AKKREDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000787 1023 Bu da pest Fran kel Leó út 21-23.

AKTIVUM Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001609 1032 Bu da pest Gye nes u. 3. I/1.

AL-EF 93’ AUDIT Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002033 1161 Bu da pest Szent Ko ro na u. 16-18. II/11.

ALMONDI Könyv vizs gá ló és Ve ze té si Ta nács adó Kft. 001014 1051 Bu da pest Sas u. 4. II/12.

ALPINE Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft 001145 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 59.

ALPOK-ADRIA Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001673 1013 Bu da pest Döb ren tei u. 8. II/2.

Al ter nA u dit Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002352 1222 Bu da pest Tü zér u. 7.

AMÁLIA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000012 1023 Bu da pest Ró mer Fló ris u. 41.

ÁMB AUDIT Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv szak ér tõ Kft. 001131 1131 Bu da pest Bé ke u. 85.

AMFI AUDIT Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002222 1036 Bu da pest Szép völ gyi út 3/A. IV/2.

ANALYST Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000013 1134 Bu da pest Gi dó fal vy u. 33. VI. em. 3.

And ré-Au dit Adó ta nács adó, Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000014 1033 Bu da pest Apát u. 24.

ANKER-AUDITOR Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000015 1144 Bu da pest Gva dá nyi u. 15., 6. ép. fszt. 2.

AN Na u dit Üz let vi te li Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001762 1137 Bu da pest Rad nó ti M. u. 21/B.

AQUILLA & ASCELLA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001957 1145 Bu da pest Er zsé bet ki rály né út ja 16/a.

AQUITAX Könyv szak ér tõi, Pénz ügyi és Szám vi te li Kft. 000785 1027 Bu da pest Tölgy fa u. 8.

ARANY KONTROLL Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 001100 1031 Bu da pest An fi te át rum u. 8. fszt. 2.

ARISZTOTELÉSZ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000020 1119 Bu da pest Al len de park 19.

ARITMA  AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001689 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 34.

ART AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000022 1138 Bu da pest Ró bert Ká roly krt. 22. I. em. 23.

ARTHUR ANDERSEN AUDIT Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000023 1134 Bu da pest Vá ci út 35.

ÁSZ Könyv vizs gá ló Ál ta lá nos Gaz da sá gi és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 001052 1132 Bu da pest Csa ná dy u. 21.

ATC Au dit-Tax Cont rol Szám vi te li, Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001837 1118 Bu da pest Mus ko tály u. 1/c.

ATTESZTÁL Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001141 1172 Bu da pest Jász apá ti út 43.

AUDI-T-REND Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000872 1171 Bu da pest Csepp u. 12.

AUDICONTO Könyv szak ér tõ és Köny ve lõ Bt. 001092 1112 Bu da pest Olt u. 19. fszt. 3.

AUDIENCIA 1990 Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Ügy vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001878 1037 Bu da pest Ki rály la ki út 70/b.

AUDISOFT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001930 1025 Bu da pest Sze ré na u. 51.

AUDIT 2000 Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000831 1043 Bu da pest Tél u. 12. III/7.
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AUDIT ASSISTANCE Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002085 1043 Bu da pest Lo rántf fy Zs. u. 7-9.

AUDIT CONSULTING Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001346 1111 Bu da pest Bar tók B. u. 50. V.em. 1.

AUDIT Könyv szak ér tõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000026 1077 Bu da pest Iza bel la u. 2.

AUDIT PLUSZ 2000 Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 001379 1054 Bu da pest Bát ho ry u. 19. III. em. 3.

Au dit Plusz Könyv vizs gá ló és Ve ze té si Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001443 1029 Bu da pest Ör dög árok u. 100.

AUDIT PROFIL Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 001027 1115 Bu da pest Fej ér Li pót u. 30. II/5.

AUDIT QUALITY Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001415 1136 Bu da pest He ge dûs Gyu la u. 23. I/2/b.

AUDIT SERVICE Könyv vizs gá ló, Adó- és Ve ze té si Ta nács adó Kft. 001030 1022 Bu da pest Bim bó u. 3.

AUDIT V.I.P. Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002377 1193 Bu da pest Mó ricz Zsig mond u. 5.

AUDIT-COMP Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001407 1113 Bu da pest Rõf u. 14.

AUDIT-CONTROLLING Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001113 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 34.

AUDIT-COOP Adó szak ér tõ, Könyv vizs gá ló Kft. 000025 1124 Bu da pest Si on lép csõ 7.

AUDIT-DATA Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000027 1029 Bu da pest Gyu lai Pál u. 23.

AUDIT-ECO Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 001156 1115 Bu da pest Bar tók Bé la út 71.

AUDIT-EXT Könyv vizs gá ló és Ok ta tó Be té ti Tár sa ság 001719 1113 Bu da pest Ta kács Meny hért u. 35. II. 1.

AUDIT-FÕKÖNYV Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000028 1173 Bu da pest Gyur gya lag u. 31.

AUDIT-H Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000029 1125 Bu da pest Va rázs u. 16.

AUDIT-KÖNYV Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001791 1163 Bu da pest Sas hal mi sé tány 10.

AUDIT-LINE Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000030 1107 Bu da pest Bal kán u. 12. fszt. 1.

AUDIT-MM Könyv vizs gá ló, Ta nács adó, Szol gál ta tó Kft. 001300 1162 Bu da pest Ist ráng u. 16.

AUDIT-N.D.W. Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001742 1131 Bu da pest Re it ter F. u. 132.

AUDIT-SYSTEM Könyv vizs gá ló Kft. 000032 1162 Bu da pest Ilo na u. 71.

AUDIT-VET Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000873 1026 Bu da pest Er vin u. 5

AUDITAN Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000033 1117 Bu da pest Iri nyi Jó zsef u. 40/b. fszt. 1.

Au di tax Con sul ting Szám vi te li Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001444 1165 Bu da pest Or si ka tér 1. fszt. 4.

AUDITAX Gaz da sá gi Szol gál ta tó KFT 000034 1163 Bu da pest Sas fé szek u. 38.

AUDITCONSULT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001377 1115 Bu da pest Té té nyi út 22. VIII/26.

AUDITCONTACT Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001409 1028 Bu da pest Síp u. 7.

AUDITECH Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001862 1121 Bu da pest Kút völ gyi út 66/a. II. 6.

AUDITOR 1997 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002316 1061 Bu da pest Pa u lay Ede u. 20. II/10.

AUDITOR-CITY Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000036 1083 Bu da pest Bó kay Ár pád u. 35.

AUDITOR-IV. Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000037 1122 Bu da pest Vá ros ma jor u. 43/a.

AUDITOR-PARTNERS Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000874 1126 Bu da pest Fo dor u. 139.

AUDITOR-T In for ma ti kai és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001485 1221 Bu da pest Pé ter Pál u. 140.

AUDITOROK Könyv szak ér tõ, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000038 1221 Bu da pest Al kot mány u. 56.

AUDITORS Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000039 1136 Bu da pest Pan nó nia u. 30. II. em. 1.

AUDITOS Könyv szak ér tõ és Üz le ti Ta nács adó Kft. 000597 1045 Bu da pest Ist ván tel ki út 22.

AUDITTA Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001738 1221 Bu da pest Nap rét u. 19.

AUDITTAX 2000 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001821 1134 Bu da pest Sze ge di út 3. III.34.

AUTKONTROLL Könyv szak ér tõ és Ta nács adó Kft. 001207 1121 Bu da pest Tállya u. 26. A/7.
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AVISO Könnyv vizs gá ló, Va gyon ér té ke lõ és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 000040 1162 Bu da pest Do bó u. 32.

AVIZÓ GOLD Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000854 1143 Bu da pest Hun gá ria krt. 80/a.

B & G AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000041 1034 Bu da pest Sel me ci u. 34. 3/1.

B & P Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv szak ér tõ Kft. 000042 1084 Bu da pest Má tyás tér 4. II. em. 6.

B 77 Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000043 1144 Bu da pest Or mán ság u. 4/a. VI/147.

B’ ARTBOX Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002000 1163 Bu da pest Sas fé szek u. 47.

B+B Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001153 1015 Bu da pest Fi áth Já nos u. 16. III. em. 3.

B-JET Pénz ügyi Szer ve zé si Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001099 1104 Bu da pest Csom bor u. 2/a.

B-KONTIR Köny ve lõ, Szak ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002247 1239 Bu da pest Gras sal ko vich út 209.

B. Ko vács és Tár sa Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002275 1041 Bu da pest Zá vodsz ky u. 3. 6/30.

B.I.G. AUDIT Könyv szak ér tõ, Szám vi te li és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002073 1032 Bu da pest Föld u. 67/b.

B.I.L.L. Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001053 1117 Bu da pest Ka rint hy Fr. út 17. II/16.

B.S. KÖNYVVIZSGÁLÓ Köny ve lõ Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001915 1117 Bu da pest Erõ mû u. 4. 4/3.

BAJNAI ZSUZSANNA Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000789 1075 Bu da pest Ma dách Im re u. 8. IV/4.

BAL-BER „TAXÁTOR” Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002315 1095 Bu da pest Mes ter u. 77. I/5.

BALANCE OF TRADE Szol gál ta tó és Ta nács adó Kft. 001015 1118 Bu da pest Gaz dag ré ti tér 5.

BALANSZ-AUDIT Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000047 1162 Bu da pest Csö mö ri út 346.

BALLA AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002176 1038 Bu da pest Ró zsa domb u. 64754. hrsz.

BANDERA Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001467 1138 Bu da pest Pár kány u. 7. I/1.

BÁTHORI Könyv vizs gá ló Kft. 001159 1015 Bu da pest Do ná ti u. 20. I. em. 7.

BDO KONTROLL Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000049 1126 Bu da pest Nagy Je nõ u. 10.

BERGMANN Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 000050 1138 Bu da pest Vá ci út 186.

BERTÓK-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002335 1145 Bu da pest Var só u. 12. fszt. 3.

BÉ TA-AU DIT Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Üz le ti Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000051 1033 Bu da pest So rom pó u. 1.

BÉTA-SÁRBOGÁRD Könyv vizs gá ló BT. 000791 1033 Bu da pest So rom pó u. 1.

BILAN-CONTO Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001054 1119 Bu da pest Fe hér vá ri út 44.

BI LANC-AU DIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 001525 1068 Bu da pest Ben czúr u. 28.

BISAD-CONT Köny ve lõi, Könyv vizs gá lói és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002035 1035 Bu da pest Ke rék u. 2/4/19.

BIZALOM Adó ügyi Ta nács adó, Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 001007 1201 Bu da pest Ba ba u. 50.

BODLAKI ÉS TÁRSA Au di tá ló Kft. 000052 1113 Bu da pest Bocs kai u. 44.

BOGÁTI Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001645 1025 Bu da pest Sze ré na út 56/b. fszt. 1.

BOGNÁR ÉS JÓZSA Könyv szak ér tõ, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000053 1138 Bu da pest Ró bert Ká roly krt. 22. VI. em. 74.

BOLTON Szol gál ta tó Kft. 000054 1163 Bu da pest Döb rö ce u. 20.

BON AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001367 1149 Bu da pest Pil lan gó park 14/b.

BOOK-AUDITOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001612 1121 Bu da pest De ne vér u. 72.

BORBÁS ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 002273 1151 Bu da pest Szla csá nyi F. u. 192.

BÕSZE-HALÁK Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000875 1087 Bu da pest Osz tály u. 16-18/b.

BOTOS ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001371 1116 Bu da pest Mély kút u. 2.

BOZZAY Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000056 1113 Bu da pest Ábel Je nõ u. 33/b.

BPG Au dit Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002209 1126 Bu da pest Ki rály há gó u. 5/a.
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BPO Könyv vizs gá ló és Ve ze té si Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002331 1149 Bu da pest Nagy La jos ki rály út ja 153.

BRIKON Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000057 1025 Bu da pest Bú za vi rág u. 11.

BUDAEXPERT Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Iro da Bt. 000059 1115 Bu da pest Ete le út 38/b. V. em. 33.

BUDAPEST CONSULTANS Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001012 1036 Bu da pest Ga la go nya u. 5.

Bu da Soft Con sult Ta nács adó és Au di tá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001521 1112 Bu da pest Gu lyás köz 3. fszt. 2.

BUDATENDER Könyv vizs gá ló Kft. 000060 1025 Bu da pest Ka vics u. 16.

BURÁNSZKY ÉS TÁRSA Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002099 1015 Bu da pest Ost rom u. 8/b.

BURGO-REND Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000061 1161 Bu da pest Mar cell u. 21.

BVA Au dit Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002228 2080 Pi lis jász fa lu Domb hát u. 15.

C.C. AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000062 1148 Bu da pest Fo ga ra si út 58.

C.S.K.A. Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Be té ti Társaság 002280 1153 Bu da pest Beth len Gá bor u. 53.

CALLIDUS Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000795 1146 Bu da pest Thö köly út 58-60. I/123.

CASH & TAX Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002088 1138 Bu da pest Ró bert Ká roly krt. 14/b.

CASSA AUDITOR Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Pénz ügyi Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

001675 1119 Bu da pest Al bert u. 15/b. III. 12.

CDVD-NC AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001799 1181 Bu da pest Da rá nyi Ig nác u. 101.

CÉGAUDIT A-Z Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000065 1112 Bu da pest Na gyi da u. 9.

CÉGÉRTÉK Ta nács adó és Me ne dzser Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001648 1222 Bu da pest Zsi neg u. 24.

CÉGÉRTÉK-2000 Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001734 1025 Bu da pest Gom ba u. 10.

CENSUS CONTROLING Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000602 1121 Bu da pest Eöt vös út 22.

CENT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kft. 000067 1022 Bu da pest Fil lér u. 78/82. I. lh. I/2.

CENZUS Könyv szak ér tõ Kft. 000068 1106 Bu da pest Domb hát u. 24.

CHANCE-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000876 1016 Bu da pest Nyárs u. 5.

CIRCULUM AUDIT Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002121 1088 Bu da pest Rá kó czi u. 13. II/9.

CLAUSULA AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001613 1055 Bu da pest Ok tó ber 6. u. 4. 3/11.

CLAYTON & MANDEL Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001214 1028 Bu da pest Síp u. 29.

CLUB-AUDIT Szám vi te li és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001570 1132 Bu da pest Vi seg rá di u. 40. IV. em.

CO-AUDITOR Könyv vizs gá ló Kft. 000069 1024 Bu da pest Ró mer Fló ris u. 4.

COGNITA Üz le ti Ta nács adó és Könyv szak ér tõ Kft. 001017 1037 Bu da pest Er dõ al ja lej tõ 4.

COLIBRI Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000794 1165 Bu da pest Gé za u. 41.

CON-SYS Au dit Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002324 1044 Bu da pest Fi u mei u. 51.

CONFESSIO Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002292 1106 Bu da pest Ju hász u. 39.

CONFIDENCIA Könyv vizs gá la ti és Ügy vi te li Bt. 000792 1174 Bu da pest Ba ross u. 67.

CONRAD és SZILÁGYI Nem zet kö zi Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002178 1144 Bu da pest Ve zér u. 59/c. fszt. 1.

CONSO Ta nács adó és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002203 1155 Bu da pest Vas vá ri Pál u. 32.

CONSOFT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002021 1072 Bu da pest Nagy dió fa u. 26-28.

CONSOLIDO Köny ve lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001018 1101 Bu da pest Hun gá ria krt. 5-7.

CONSULTATIO Gaz da sá gi és Adó ügyi Ta nács adó Kft. 000071 1121 Bu da pest Zug li ge ti út 6.

CONSULTING-AUDIT Ön kor mány za ti Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000072 1181 Bu da pest Re vicz ky u. 59.
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CONSULTRADE PLUSSZ Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000073 1026 Bu da pest Na gyaj tai u. 4/b.

CONTO & CONTROLL Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001033 1028 Bu da pest Tár kony u. 9.

CONTO ‘96 Adó-, Jo gi- és Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 001269 1044 Bu da pest Anód u. 38.

CONTO-REX Könyv vizs gá lói és Adó ta nács adói Kft. 000793 1164 Bu da pest Tó part u. 6.

CONTROLLER Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 001019 1121 Bu da pest Mé ra u. 5-6.

CONTROLLING-AUDIT Könyv vizs gá lói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000076 1134 Bu da pest Lõ por tár u. 14/a.

CONVISOR Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002036 1133 Bu da pest Go gol u. 34.

CONZEX Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Bt. 001513 1023 Bu da pest La jos u. 35.

COOPSALDO Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 000078 1133 Bu da pest Kár pát u. 16.

CORRECT PARTNERS Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Iro da Be té ti Tár sa ság 001677 1203 Bu da pest Ví zi sport u. 3. III. 1.

CORRECT Pénz ügyi és Könyv szak ér tõ Kft. 000079 2045 Tö rök bál int Opor tó köz 5.

COS Ta u dit Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000856 1221 Bu da pest Csé sze u. 36.

COUNT-COMP Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Szá mí tás tech ni kai Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002001 1162 Bu da pest For más u. 7.

CREDIT & DEBIT Könyv szak ér tõ, Adó- és Jo gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001438 1164 Bu da pest Batt hy ány Ilo na u. 7.

CREDOM Au dit Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002213 1116 Bu da pest Fe hér vá ri út 130.

CROCUS Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szám vi te li Kft. 001328 1134 Bu da pest Bo tond u. 10. I/4.

CZÉG AUDIT Könyv vizs gá lói, Szám vi te li, Pénz ügyi és Adó ta nács adó Kft. 001329 1171 Bu da pest Gö csej u. 2.

CS és CS Szám vi te li, Ügy vi te li és Ta nács adó Kft. 000080 1139 Bu da pest Sze ge di út 3. II/22.

CSATH ÉS SOLYMÁR Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000864 1126 Bu da pest Bö ször mé nyi út 36/A.

CSENGERY AUDIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000081 1133 Bu da pest Kár pát u. 17. II. em. 2.

D-ENTRY Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001963 1173 Bu da pest Uszo da u. 20.

D-F-M AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000082 1016 Bu da pest Zsolt u. 6/c. I/4.

D-TREND Pénz ügyi Gaz da sá gi Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002002 1182 Bu da pest Ipar vas út u. 12.

DALNOKI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000796 1112 Bu da pest Ne vegy u. 21.

DANCSA & TÁRSA Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001021 1076 Bu da pest Job bágy u. 11.

DANZOLEX Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001368 1096 Bu da pest Te le py u. 10.

DEÁK AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001588 1056 Bu da pest Vá ci u. 70.

DEBIT-CREDIT AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000849 1146 Bu da pest Chá zár And rás u. 19. 3/3.

DEFTER Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001962 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/e.

DELOITTE Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000083 1068 Bu da pest Dó zsa György út 84/C.

DEN Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000085 1117 Bu da pest Fe hér vá ri út 26. I/4.

DÉNES ÉS LÁNYA Könyv vizs gá ló Kft. 000086 1095 Bu da pest Mes ter u. 8. VII/b.

DIALOG PLUSZ AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000088 1137 Bu da pest Tát ra u. 7.

DIAMANT Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Ta nács adó és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kft. 000089 1221 Bu da pest Ta ní tó u. 17/a. fszt. 1.

DIAMOND AUDIT Könyv vizs gá ló Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002200 1106 Bu da pest Gya kor ló köz 7.

DIKO Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000090 1031 Bu da pest Ka zal u. 14.

DIÓSSY ÉS TSAI Adó szak ér tõ - Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000091 1031 Bu da pest Ná ná si u. 5-7.

DIT & LON Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001678 1025 Bu da pest Sze ré na út 19.

DKBP Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000092 1155 Bu da pest Rá kos u. 94. I/9.

DORIS-GY Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 000487 1122 Bu da pest Abos u. 5.
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DORLA ‘98 Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 001580 1132 Bu da pest Vi seg rá di u. 80.

DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000093 1051 Bu da pest Her czegp rí más u. 6. II. em. 14.

DR. GYARMATHY ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Adó ta nács adó Kft. 001096 1136 Bu da pest Tát ra u. 12/B. II/2.

DR. KOSZTYU és TSA. Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001659 1025 Bu da pest Tö rök vész út 119/c.

DR. NAGY-KORSA AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Ok ta tó Kft. 000683 1171 Bu da pest Zrí nyi út 125.

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nem zet kö zi Könyv vizs gá ló Kft. 000267 1117 Bu da pest Böl csõ u. 6. IV. em. 1.

DR. RÖDL & PARTNER Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó  Kft. 001097 1064 Bu da pest And rás sy út 121.

DR. ROZGONYI TIBOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000773 1026 Bu da pest Tövis u. 33.

DR. SALLAI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001782 1094 Bu da pest Fe renc krt. 27. III. 20.

DR. SZÁNTAY ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó, Ok ta tó és Köny ve lõ Kft. 000309 1027 Bu da pest Fran kel Leó u. 26. I. em. 3.

DUNA KONTAKT Ta nács adó Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001964 1056 Bu da pest Du na u. 3. II/4.

DUÓ 2 Könyv vizs gá ló Kft. 000877 1221 Bu da pest Hó me zõ u. 15.

DUPLAPIRAMIS Köny ve lõ, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002248 1067 Bu da pest Szon dy u. 24. I/9.

É + L Cont ro ling Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001063 1223 Bu da pest Már ta u. 6.

ECO-TAX Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó, Könyv szak ér tõ Kft. 000095 1154 Bu da pest Arany Já nos u. 128.

ECOAUDIT 86 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001541 1027 Bu da pest Mar git krt. 56. VI/1.

ECOCENZOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000878 1203 Bu da pest Tég la gyár tó u. 3.

ECOFIX Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001055 1037 Bu da pest Haj lé kos u. 14.

ECONART 2000 Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 001087 1121 Bu da pest Han gya u. 10.

ECONART Gaz da sá gi Te vé keny sé get Foly ta tó Bt. 001347 1056 Bu da pest Irá nyi u. 5.

ECONOMIX AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000097 1115 Bu da pest Bánk Bán u. 17.

ECONOSERVE Adó szak ér tõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000098 1122 Bu da pest Vá ros ma jor u. 10.

ECOSOFT BOOK Köny ve lé si és Adó ta nács adó Kft. 000099 1115 Bu da pest Té té nyi út 11.

EGALIX Könyv vizs gá ló és Szer ve zé si Kft. 000100 1032 Bu da pest Vá lyog u. 2-4.

EGZAKT Könyv vizs gá ló, Ér té ke lõ és Ta nács adó Kft. 000101 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 11. II. em. 3.

EGYENLEG Adó- és Könyv szak ér tõ Kft. 001177 1163 Bu da pest Ma gyar vár u. 32.

EGYENLEG AUDIT Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000102 1149 Bu da pest Ró na u. 99. I/21.

EGYENLEG Könyv vizs gá ló, Szám vi te li és Adó ta nács adó Kft. 000103 1041 Bu da pest Ró zsa u. 69. III/9.

EGYENLEG Ta nács adó Kft. 000104 1146 Bu da pest Thö köly út 114/a. II. em.

E KO-GRO UP Könyv vizs gá ló Kft. 000105 1148 Bu da pest Ke re pe si út 78/F. fszt. 1.

EKO-TA Gaz da sá gi és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001472 1144 Bu da pest Gva dá nyi u. 64. VII. em. 42.

EKVITÁS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001031 1161 Bu da pest Zrí nyi I. u. 12.

ELINT Szol gál ta tó és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001669 1162 Bu da pest Be kecs u. 59.

ENCIÁN-AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000107 1141 Bu da pest Pit var u. 4/a.

EQUAL Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002037 1222 Bu da pest Gá dor u. 124.

EQUITY AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001565 1038 Bu da pest Ó bor u. 2. I. 3.

ERGANA Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000108 1141 Bu da pest Mir tusz u. 39 

ERLAN Szám vi te li Szol gál ta tó, Ta nács adó Be té ti Társaság 002250 1098 Bu da pest Nap fény u. 14. II. lh. I/7.

ERN-EST Könyv vizs gá ló, Va gyon ke ze lõ és Szol gál ta tó Kft. 000109 1037 Bu da pest Ki rá lyok út ja 174.

ERNST & YOUNG Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001165 1132 Bu da pest Vá ci út 20.
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ERÕFORRÁS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001261 1114 Bu da pest Bar tók Bé la u. 21. I/3.

ÉRTÉK Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000112 1113 Bu da pest Ba da cso nyi u. 7.

ÉRTÉKELÉS Könyv vizs gá ló Kft. 001335 1131 Bu da pest Gyön gyö si u. 15. I/3.

ÉSSZERÛSÉG Könyv vizs gá ló Kft. 000797 1118 Bu da pest Mé ne si út 82.

ETALON Pénz ügyi és Szám vi te li Kft. 000113 1095 Bu da pest So rok sá ri út 36. I/3.

ETL AUDIT Ma gyar or szág Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001615 1015 Bu da pest Sza bó Ilon ka u. 10.

EU-AUDITORING Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001764 1061 Bu da pest And rás sy u. 21. I/3.

EURO-AUDIT Nem zet kö zi Könyv szak ér tõ, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000881 1043 Bu da pest Csá nyi Lász ló u. 34.

EURO-IN & PARTNERS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001103 1131 Bu da pest To mo ri u. 9/a.

EURO-KONTIR Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001699 1221 Bu da pest Ge rinc u. 92/b.

EUROEXPERT AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000116 1133 Bu da pest Kár pát u. 40. II. em. 6.

EUROFORSZ Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi-Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000117 1133 Bu da pest Go gol u. 27. fszt. 1.

EUROKONTROLL Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 001135 1015 Bu da pest Csa lo gány u. 22-24. II. em. 9.

EUROMÉRLEG Könyv vizs gá lói és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001572 1113 Bu da pest Dá vid Fe renc u. 2/a. II. em. 3.

EU RO PE AN-Au di tor Gaz da sá gi- és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002150 1161 Bu da pest Thö köly u. 33.

EX ASSE Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi, Gaz da sá gi Ta nács adó Rt 000118 1027 Bu da pest Fõ u. 71. II. em. 1.

EXACT-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002149 1072 Bu da pest Akác fa u. 20.

EXAM Könyv vizs gá ló, Adó- és Köz gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000798 1172 Bu da pest Jász kis ér u. 66.

F’ AUDIT 2002 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002038 1188 Bu da pest Szél sõ u. 85/a.

F.G. AUDIT Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Bt. 000119 1025 Bu da pest Ka py u. 45. B. ép.

F2 Könyv vizs gá ló, Szak ta nács adó és Szak ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001885 1038 Bu da pest Bebó Ká roly u. 7.

FÁBIÁN ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001256 1221 Bu da pest Sza bi na u. 19.

FACTOR-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002358 1029 Bu da pest Pi pi tér u. 1.

FAGARAS Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000121 1021 Bu da pest Tá ro ga tó út 108.

FAIR MÉRLEG CONTO Ügy vi te li és Ke res ke del mi Be té ti Tár sa ság 001430 1141 Bu da pest Cin ko tai u. 41.

FAIR-TEAM Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002186 1203 Bu da pest Szi get vár u. 5.

FAIRCONSULT Köny ve lé si és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 001337 1171 Bu da pest Gö csej u. 2.

FAIRCONTO Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Bt. 001307 1042 Bu da pest Vi rág u. 27. III. 17.

FAL-CON AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000512 1111 Bu da pest Bar tók Bé la út 32. I/1.

FANDANGO Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Bt. 000122 1131 Bu da pest Jég gyár u. 9. I. em. 5.

FAR-BO METODUS Könyv vizs gá ló és Ér ték becs lõ Kft. 001074 1118 Bu da pest Ug ron Gá bor u. 76. II. em. 5.

FBM BALANCE Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001789 1158 Bu da pest Apol ló u. 19.

FE Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002199 1144 Bu da pest Ond ve zér u. 25. I/4.

FÉBA Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002003 2145 Ke re pes Jó zsef At ti la u. 74.

FEIGL ÉS TÁRSA Köny ve lõi Bt. 001280 2310 Szi get szent mik lós Sár ga ró zsa u. 25.

Fe kés há zy és Tár sai Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001493 1131 Bu da pest Ör dög ma lom u. 11. IV. em. 12.

FERBAL Könyv vizs gá lói Ta nács adó és Szol gál ta tó Bt. 001090 1022 Bu da pest Bo gár u. 14/a.

FERENCZ és PARTNER  AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001859 1133 Bu da pest Tu taj u. 6/b. I/8.

FERR-AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001309 1145 Bu da pest Var só u. 12.

FERTA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Rész vény tár sa ság 000125 1025 Bu da pest Nagy bá nyai út 76/b.
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FI AUDIT Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001777 1036 Bu da pest Vi a dor u. 7.

FIFO 2000 Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001191 1037 Bu da pest Ku ni gun da u. 22.

FIN-S FINANCIAL SYSTEM MANAGEMENT Köny ve lõ és Pénz ügyi Szol gál ta tó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002323 1158 Bu da pest Kés márk u. 24-28. B. ép. II/217.

FISKÁLIS Könyv vizs gá ló, Üz le ti ta nács adó és Szám vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000127 1121 Bu da pest Rácz Ala dár u. 41.

FIX 85 Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 001195 1154 Bu da pest Nép fel ke lõ út 85.

FLEX AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000129 1223 Bu da pest Hû ség u. 10/a.

FLEXIBILITÁS Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000130 1031 Bu da pest Sil va nus sé tány 19. I. em. 2.

FODOR Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001733 1139 Bu da pest Or szág bí ró u. 4. fszt. 2.

FORECAST Könyv szak ér tõ Kft. 001178 1112 Bu da pest Fa cse me te u. 2/16.

FORGÁCS Könyv vizs gá ló Kft. 000133 1116 Bu da pest Ba zsa li kom u. 27.

FORTIMA Szak ér tõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002059 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 35/a.

FR AUDITOR Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Ok ta tó Kft. 000134 1136 Bu da pest Hol lán Er nõ u. 49.

FRISS & TÁRSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Bt. 000135 1024 Bu da pest Ady End re u. 1. II. em. 3.

FULL AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001595 1148 Bu da pest Ad ria sé tány 5/H. II/4.

FULLMIX Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 001359 1031 Bu da pest Tó ga u. 5.

G-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002005 1052 Bu da pest Ká roly krt. 10. III/6/a.

GABRIKO Mü sza ki, Adó- és Könyv szak ér tõ Kft. 000136 1039 Bu da pest Szil ke u. 2. X. em. 30.

GAIA-N Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002076 1196 Bu da pest Ár pád u. 162.

GALAMB ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Szám vi te li Bt. 000137 1104 Bu da pest Szõ lõ hegy u. 6. I. em. 2.

GAMA Könyv vizs gá ló, Adó- és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000138 1145 Bu da pest Új vi dék u. 4. III. em. 11.

GANDALF AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001988 1165 Bu da pest Na ta sa u. 7.

GAPO Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000139 1118 Bu da pest Ug ron Gá bor u. 76.

GÁRDOS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó BT. 001360 1125 Bu da pest Dió sá rok u. 33.

GAUDITAX Könyv vizs gá ló Kft. 001024 1028 Bu da pest Szeg fû u. 8/a.

GÉEM TEAM Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv szak ér tõ Kft. 000777 1095 Bu da pest Mes ter u. 36. VII/703.

GEN AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000140 1143 Bu da pest Ste fá nia út 57/b.

GG AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001935 1048 Bu da pest Tó fal va u. 3. III. 11.

GG PLUS Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 000141 1223 Bu da pest Ró zsa kert u. 72.

GIDAY ÉS FENESI Könyv vizs gá ló Kft. 001064 1137 Bu da pest Ka to na Jó zsef u. 16.

GJP Könyv vizs gá ló, Va gyon ér té ke lõ és Adó ta nács adó Kft. 001008 1068 Bu da pest Dó zsa György út 94.

GLOBE 777 Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000775 1213 Bu da pest Posz tó út 14.

GOLD BRIDGE 95 Könyv vizs gá lói és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000142 1121 Bu da pest Agancs u. 6/c.

GOLFTAX Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002160 1134 Bu da pest Csán gó u. 20/a.

GÖNCZI Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó, Köny ve lõ Kft. 000143 1221 Bu da pest Hon fog la lás u. 66.

GÓRCSÕ Könyv vizs gá ló Kft. 001183 1037 Bu da pest Bé csi út 284.

GORDIUS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000145 1143 Bu da pest Bes nyõi u. 13.

GORDON WALLACE Könyv vizs gá ló Kft. 000919 1113 Bu da pest Bar tók Bé la út 62.

GPS KONTO Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002179 1024 Bu da pest Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 1.

GRADUS Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó és Köny ve lõ Bt. 000146 1067 Bu da pest Eöt vös u. 26/c. II. em. 13.
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GREENSTAR Könyv szak ér tõ és Ve ze té si Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002161 1149 Bu da pest Ró na u. 81. fszt. 2.

GRENOS Könyv vizs gá ló Kft. 001025 1103 Bu da pest Pet rõ czy u. 9/a.

GW AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000612 1139 Bu da pest Pet ne há zy u. 55.

Gyé Ko 17 Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001812 1225 Bu da pest Ko lozs vá ri u. 67.

GYIMESI & TÁRSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000858 1037 Bu da pest Má ra ma ros út 64/b.

GYÖNGY-AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000613 1146 Bu da pest Chá zár A. u. 9.

H & K AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001571 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 18/A.

H-AND-T KVALITÁS Könyv vizs gá ló Könyv szak ér tõ és Üz let vi te li Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001937 1106 Bu da pest Vál tó u. 11.

H.B-ALANCE AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002359 1071 Bu da pest Dam ja nich u. 35. II/9.

H.O.M.-AUDIT Könyv vizs gá ló, Szám vi te li és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001281 1028 Bu da pest At ti la u. 14.

HAHN ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Adó ta nács adó Kft. 000866 1154 Bu da pest Arany J. u. 123.

HAJ-RÁ AUDIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000151 1068 Bu da pest Szon di u. 102.

HANNÁK és TÁRSA Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000153 1221 Bu da pest Arany Já nos u. 62.

HANTOS Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000511 1149 Bu da pest Nagy La jos ki rály út ja 191.

HAR-MA Adó- és Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001417 1031 Bu da pest Ke ve u. 19.

HAUD Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 000155 1185 Bu da pest Lõ cse u. 25.

HBV Au dit Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002221 1224 Bu da pest III. u. 13.

HEIDRICH & FOCKTER AUDIT Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001805 1212 Bu da pest Te mes vá ri u. 63.

HELIODOR Ta nács adó és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002124 1087 Bu da pest Osz tály u. 16-18/b.

HELP-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000157 1125 Bu da pest Óra köz 5.

HERFA Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 000158 1118 Bu da pest Zó lyo mi u. 25/b.

HEURÉKA-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002106 1092 Bu da pest Er kel u. 13/a.

HGK AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001633 8200 Veszp rém Baj csy-Zs. u. 8.

HHP-Hun ga ry Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002219 1028 Bu da pest At ti la u. 14.

HIPERAUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001551 1203 Bu da pest Kos suth La jos u. 49.

HÍRVIVÕ Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001434 1149 Bu da pest Eg res sy út 96-98. A. ép.

HITEL-S Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 000161 1202 Bu da pest Zo bor u. 3.

HITELES Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000162 1149 Bu da pest Ró na u. 105/a. I. em. 14.

HITES AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000163 1113 Bu da pest Bar tók Bé la út 88.

HITES ÉS HITELES Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000780 1133 Bu da pest Ga ram u. 11. fszt. 3.

HKT AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001035 1114 Bu da pest Fad rusz u. 18. I. em. 2.

HLB Kli ent Plusz Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001647 1062 Bu da pest And rás sy út 100.

HLZ Szak ér tõ Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000164 1172 Bu da pest Be seny szög u. 97.

HO-RU Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000165 1108 Bu da pest Szõ lõ vi rág u. 6.

HOLIKONT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002321 1121 Bu da pest Már ton he gyi út 33/A.

HORVÁTH ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kft. 001288 1065 Bu da pest Nagy me zõ u. 3.

HORVÁTH ÉS TÁRSAI Köny ve lé si és Pénz ügyi Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001779 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 86/b. II. lh. 8.

HORVÁTH ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000744 1085 Bu da pest Jó zsef krt. 22-24.

HOTEL-CONTROLL Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001865 1029 Bu da pest Dom bos u. 21.
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HP-KONTÓ Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001920 1132 Bu da pest Csa ná dy u. 27/a.

HUNAUDIT 2000 Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000936 1023 Bu da pest Bé csi u. 3-5.

HUNAUDIT Könyv vizs gá ló, Szá mi tó gé pes El len õr zõ és Ta nács adó Kft. 001358 1117 Bu da pest Ka rint hy Fri gyes út 17. IV/26-27.

HUNGAR-KONTROLL Nem zet kö zi Könyv vizs gá ló Kft. 000166 1124 Bu da pest Ko rom pai u. 21-23/a.

IB Grant Thorn ton Au dit Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000168 1093 Bu da pest Vám ház krt. 13.

IDS AUDIT Könyv szak ér tõ Kft. 000169 1133 Bu da pest Vá ci út 82-84.

INDEX-AUDIT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001906 1046 Bu da pest Kül sõ Szi lá gyi út 62. II. 5.

INDOVINATO Könyv szak ér tõ és Üz let vi te li Szol gál ta tó Kft. 000882 1223 Bu da pest Ró zsa kert u. 29/b. fszt. 4.

INNOAUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001495 1171 Bu da pest Kí sé rõ u. 4.

INTERAUDITOR NEUNER+HENZL Ta nács adó Kft. 000171 1125 Bu da pest Szi lá gyi Er zsé bet 22/a.

INTERKONTROLL Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szak ta nács adó Bt. 000172 1142 Bu da pest Ung vár u. 22/a. IV. em. 13.

INTERNATIONAL EURAAUDIT Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001921 1056 Bu da pest Szerb u. 2. fszt. 4.

INTERTAX Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Szol gál ta tó Kft. 001299 1041 Bu da pest Des sewf fy u. 19.

INWO Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002225 1028 Bu da pest Tán csics M. u. 48.

ITL-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001880 1066 Bu da pest Te réz krt. 33.

J.Á.G. Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002308 1038 Bu da pest Per je u. 15.

J.A.M. Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002046 1096 Bu da pest Hal ler u. 12-14.

Ja-Ma-Ma Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001866 1126 Bu da pest Ga lán tai u. 10.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyv vizs gá ló és Pénz tár szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001938 1042 Bu da pest Jó zsef At ti la u. 32-34. B. lh. I/3.

JANÁK AUDIT Szám vi te li és Köz gaz da sá gi Ta nács adó Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001707 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 86/b. II. lh. 8.

JAUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000175 1142 Bu da pest Do rozs mai u. 94.

JMG Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002047 1039 Bu da pest Jó kai u. 34.

JW CONTROLLING Könyv vizs gá ló Kft. 001126 1078 Bu da pest Ist ván u. 21.

K & P ÉS TÁRSAI Adó- és Könyv szak ér tõ Kft. 001301 1213 Bu da pest Dam ja nich J. u. 143.

K & V PRECÍZ Könyv szak ér tõ Kft. 000178 1138 Bu da pest To mo ri u. 19.

K-E-S AUDIT Könyv vizs gá ló, Könyv ve ze tõ és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001587 1054 Bu da pest Hold u. 21. II.4.

K.B. AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001780 1085 Bu da pest Jó zsef krt. 41. III/12.

K.D.G.M. Ke res ke del mi és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001858 1118 Bu da pest Nagy sza lon ta u. 19.

K.P.M.Au dit, Köny ve lõ, Pénz ügyi-, Mû sza ki Ta nács adó és Könyv vizs gá ló 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001969 1011 Bu da pest Fõ u. 11-13. II.15.

KAD Au dit Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002376 1112 Bu da pest Ka polcs u. 19.

KÁDAS ÉS TÁRSAI Szol gál ta tó és Ipa ri Kft. 000180 1037 Bu da pest Bó bi ta u. 4. 9. ép. B. lh. II/10.

KALIBRA Könyv vizs gá ló Bt. 001318 1194 Bu da pest Ke let u. 3.

KALICZKA ÉS DRÉGELYI Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000181 1025 Bu da pest Pa lán ta u. 18.

KALKULÁCIÓS Köny ve lõ, Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 001326 1016 Bu da pest Nyárs u. 5.

KALKULÁTOR Könyv szak ér tõ, Adó ta nács adó és Ügy vi te li Szol gál ta tó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001635 1031 Bu da pest Sil vá nus sé tány 11.

KALKULUS Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000183 1121 Bu da pest Fo dor lej tõ 4.

KARAKAI ÉS TÁRSA Szám vi te li Kft. 000883 1118 Bu da pest Csíki-he gyek u. 14. II. em. 5.

KARANTA Könyv szak ér tõ, Adó és Ra ci o na li zá lá si Ta nács adó Kft. 000184 1036 Bu da pest La jos u. 144. III/16.
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KASNYIK & TÁRSA Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000185 1164 Bu da pest Be nicz ky Ta más u. 12/b.

KATA-CONTO Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001907 1138 Bu da pest Ti lin kó köz 6.

KAURIK Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó szak ér tõ Kft. 001378 1025 Bu da pest Nagy bá nyai u. 21/A.

KCA-AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Szak ta nács adó Kft. 001036 1225 Bu da pest Tün dér ró zsa u. 17.

KÉKES-AUDITOR Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001356 1044 Bu da pest Gyer tya láng u. 6.

KELETINÉ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000186 1092 Bu da pest Rá day u. 30. II. em. 6.

KERATRADE Könyv vizs gá ló Gaz da sá gi Ta nács adó  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001868 1118 Bu da pest Vil lá nyi út 105/b.

KEREK Adó ta nács adó és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 002198 1223 Bu da pest Vil mos u. 13.

KEREKES AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001843 1039 Bu da pest Fod ros u. 27/b.

KERTAI ÉS TÁRSAI Üz le ti Ta nács adó Kft. 000188 1119 Bu da pest Ga lam bóc u. 22.

KÉT CALCULUS Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000865 1044 Bu da pest Ady End re u. 13.

KET TÕ „S” Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001582 1091 Bu da pest Ül lõi út 109/C.

KISS ÉS VÉGVÁRI Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000189 1222 Bu da pest Szeg fû u. 13.

KISS-KÖNYVSZAKÉRTÖ Kft. 000190 1105 Bu da pest Bol gár u. 13. I. em. 7.

KIVONAT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szak ta nács adó Kft. 000191 1112 Bu da pest Olt vány u. 50.

KLAUZULA Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001043 1113 Bu da pest Bar tók Bé la út 64. II. em. 5/b.

KO & P Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000192 1135 Bu da pest Bé ke u. 18. I/2.

KÓDEX-KONTROLL Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi- és Adó ta nács adó Kft. 000884 1112 Bu da pest Olt vány u. 51.

KÖKÉNYAUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001973 1064 Bu da pest Ró zsa u. 68.

KOLBE Könyv vizs gá ló Kft. 000193 1137 Bu da pest Szent Ist ván park 14.

KON-TAX 95 Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Mû sza ki Ta nács adó Kft. 000194 1091 Bu da pest Ül lõi út 119.

KONDOR ÉS TÁRSA Adó szak ér tõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001564 1201 Bu da pest Ti nó di u. 64.

KONNEKT Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Kft. 001344 1132 Bu da pest Vá ci út 64/A.

KONSZOLIDÁL Könyv vizs gá ló Kft. 000198 1095 Bu da pest So rok sá ri út 38-40. V. em. 10.

Kon tír M. Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001494 1125 Bu da pest Hab le ány u. 6/a.

KONTO TEAM Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002061 1144 Bu da pest Fü re di u. 19/D.

KONTO-ROLL AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001062 1122 Bu da pest Ráth György u. 13.

KONTOR Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002355 1134 Bu da pest Kas sák La jos u. 58-60.

KONTORG-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001059 1031 Bu da pest Am fi te át rum u. 15.

KONTROLL-BILANZ Könyv ve ze tõ, Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó BT. 000782 1171 Bu da pest Gömb vi rág u. 41.

KONTROLLDUÓ Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 002239 1133 Bu da pest Drá va u. 5/c. IX/26.

KONZISZTENCIA Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi- és Adó ta nács adó Kft. 001044 1112 Bu da pest Olt vány u. 51.

KÖNYV-PROFIT Könyv vizs gá ló Kft. 000199 1067 Bu da pest Te réz krt. 33. IV. em. 25.

KÖNYVSZAKÉRTÕ, ADÓSZAKÉRTÕ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001798 1051 Bu da pest Vi gyá zó Fe renc u. 6.

KOPA Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001727 1074 Bu da pest Vö rös marty u. 13. I. em. 7/a.

KORBEL ÉS KORBEL Ügy vi te li Bt. 000885 1119 Bu da pest Fe hér vá ri út 113.

KORINA Üz le ti Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001366 1201 Bu da pest Vö rös marty u. 78.

KOWEX PLUSZ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000828 1054 Bu da pest Sza bad ság tér 14.

KPMG Hun gá ria Könyv vizs gá ló, Adó és Köz gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000202 1139 Bu da pest Vá ci út 99.

KPT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000203 1039 Bu da pest Bem u. 11-13.
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KRISZIL Con sul ting Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002306 1143 Bu da pest Gi zel la út 35. 2/1.

KRIZOL Szám vi te li és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002143 1202 Bu da pest Brez nó u. 4.

KT AUDIT Köny ve lõ iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001844 1062 Bu da pest Le hel u. 3/b.

KTS and P. Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 001625 1194 Bu da pest Hárs u. 18/b

KURUNCZI és TÁRSA Köny ve lõ Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001895 1053 Bu da pest Kecs ke mé ti u. 5. II. 11.

KVANTUM-AUDIT Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó Kft. 000204 1163 Bu da pest Bo rot vás u. 16.

KVATERNIÓ Ok ta tó, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 000205 1131 Bu da pest Ro kon u. 2.

L.F.Á. ÁGOSTON & TÁRSAI Ma gyar-Né met Könyv vizs gá ló, Adó- és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000206 1117 Bu da pest Vá li u. 10-12. fszt. 2.

L.V. AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001457 1025 Bu da pest Cir bo lya u. 28.

LABIRINTUS Könyv vizs gá ló és Va gyon ér té ke lõ Bt. 001091 1188 Bu da pest Osz kó u. 23.

LAMI Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000210 1027 Bu da pest Var sá nyi u. 33/B.

LASIX Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002332 1141 Bu da pest Je sze nák Já nos u. 88.

LÉGICON Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Szol gál ta tó Bt. 000211 1024 Bu da pest Káp lár u. 4/c. II. em. 9.

LEITNER + LEITNER Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001297 1114 Bu da pest Ulász ló u. 27.

LENKEI ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001357 1037 Bu da pest Va dóc u. 21270. hrsz.

LEVENDULA Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Be té ti Tár sa ság 002277 1213 Bu da pest Dam ja nich J. u. 180.

LEXAUDIT  Könyv vizs gá ló Kft. 000783 1037 Bu da pest Kis boj tár u. 8.

LI-MI AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002193 1152 Bu da pest Te lek u. 8.

LIBRA 96 Könyv vizs gá ló Szám vi te li és Szá mí tás tech ni kai Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001924 1134 Bu da pest An gyal föl di út 29. I/5.

LIBRA AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000212 1026 Bu da pest Ba logh Ádám u. 32. II. em. 4.

LIBRAUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000213 2316 Tö köl Du na u. 14/a.

LIMEN Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 001228 1213 Bu da pest Szi las u. 28.

LÖFFLER ÉS ORBÁN Pénz ügyi Ta nács adó, Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001722 1031 Bu da pest Var sa u. 8.

LOGOSZ-T Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002347 1124 Bu da pest Nár cisz u. 56.

LÕRINCZ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002298 1064 Bu da pest Vö rös marty u. 65.

LOSTRIS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001065 1137 Bu da pest Szent Ist ván krt. 28. fszt. 3.

LP AUDIT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 001230 1173 Bu da pest Hó ba goly u. 18.

M & E AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001941 1162 Bu da pest Fel csú ti u. 55.

M & T Könyv vizs gá ló, Va gyon ér té ke lõ, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000886 1162 Bu da pest Pat kó szeg u. 6.

M-AUDIT Könyv vizs gá ló Fej lesz tõ és Szol gál ta tó Kft. 001310 1146 Bu da pest Thö köly út 137.

M-VIKTÓRIA Adó és Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000830 1138 Bu da pest Pár kány u. 14.

M.& SILVER Könyv vizs gá ló és Ta nács dó Kft. 000215 1027 Bu da pest Fa ze kas út 19-23. II. em. 10.

M.A. AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001072 1071 Bu da pest Vá ros li ge ti fa sor 47-49.

M.J. AUDITOR Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001539 1165 Bu da pest Or si ka tér 1. fszt. 1.

MADISON LINE Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001607 1126 Bu da pest Kiss Já nos al tá bor nagy u. 34. II/1.

MAGANTOR Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002223 1046 Bu da pest Ug ró Gyu la sor 11. X/60.

MAGNA Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000216 1173 Bu da pest 506. u. 19.

MAGYAR SZAKÉRTÕI HOLDING Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi- és Ve ze té si Ta nács adó Kft. 002082 1119 Bu da pest Ete le út 67. I/6.

MANTAX Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000870 1034 Bu da pest San Mar co u. 6-8. A. ép. 1/1.

MARGE Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Ta nács adó Kft. 000586 1071 Bu da pest Vá ros li ge ti fa sor 47-49.
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MARKETSERVICE Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001712 1141 Bu da pest Zo bor hegy u. 19.

MARTON és SCHERK Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001458 1031 Bu da pest Rin ga tó u. 23.

MÁRTON ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Bt. 000887 1045 Bu da pest Bé csi u. 20.

MARUSA Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000296 1213 Bu da pest Mát ra u. 3.

MÁTRAI ÉS TÁRSA Adó- és Könyv szak ér tõ, Köny ve lõ Kft. 000219 1118 Bu da pest Al só hegy u. 48.

MAZARS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000220 1074 Bu da pest Rá kó czi út 70-72.

MED-OFFICE Pénz ügyi Szol gál ta tó Kft. 001078 1181 Bu da pest Batt hy ány u. 22/a.

MEGAPOLISZ Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000770 1045 Bu da pest Nyár u. 95.

MEMORY Ügy vi te li és Szol gál ta tó Bt. 000221 1112 Bu da pest Ig mán di u. 8. III. em. 1.

MENTOR 93 Pénz ügyi, Be fek te té si és Au di tor Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001476 1181 Bu da pest Só lyom u. 62.

MÉR-TAN 3 Könyv ve ze té si, Pénz ügyi és Ok ta tá si Szol gál ta tó Kft. 001056 1108 Bu da pest Mély tó u. 6.

MÉRLEG-CONTO Adó ta nács adó, Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Üz let vi te li Ta nács adó Kft. 000222 1191 Bu da pest Arany Já nos u. 2-14.

MÉRTÉKADÓ Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000223 1141 Bu da pest Ka lo csai u. 52. fszt. 3.

MÉTIS Könyv szak ér tõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001558 1039 Bu da pest Jó kai u. 28.

METRUM Könyv szak ér tõ Kft. 000224 1114 Bu da pest Ke me nes u. 6.

MIKROBÁN Könyv vizs gá ló Kft. 000225 1062 Bu da pest Le hel út 3/b.

MIKRORGAN Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001327 1173 Bu da pest Pes ti u. 77.

MINGUS Gaz da sá gi Szol gál ta tó és Könyv vizs gá ló Kft. 001352 1165 Bu da pest Má tyás ki rály tér 6/a.

MIRROR-AUDIT Szám vi te li, Köny ve lé si, Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000226 2624 Szo ko lya Li get u. 33.

MNG TOP-TAX Adó ta nács adá si és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000227 1066 Bu da pest Te réz krt. 6. V. em. 3/a.

Mo Ba u dit Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Be té ti Társaság 001897 1214 Bu da pest Er dõ sor u. 127. I/4.

MOBILCONSULT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001168 1095 Bu da pest Bor áros tér 7/I. II/2.

MÓDUSZ AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000229 1087 Bu da pest Köny ves Kál mán krt. 76.

MOHÁCSIK Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 001073 1038 Bu da pest Új li get sé tány 3/D. I/5.

MOHAY ÉS TÁRSA Könyv szak ér tõ BT. 000823 1165 Bu da pest Új szász u. 45/B. B. ép. 3. lph.
III/3. em. 3.

MOLNÁR ÉS BÁNYAI Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000230 1023 Bu da pest Bé csi u. 3-5.

MOLNÁR FIVÉREK Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001058 1203 Bu da pest Gé za u. 1.

MONDITOR Könyv vizs gá ló Kft. 000231 1021 Bu da pest Ku ruc le si út 17/b.

MONÉTA Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000232 1111 Bu da pest Eg ry Jó zsef u. 24. III/13.

MONETA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000233 1188 Bu da pest Ber csé nyi u. 29/a.

MONOKI Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002350 1031 Bu da pest Lõ por ma lom u. 1. 3/10.

MOORE STEPHENS HEZICOMP Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001490 1146 Bu da pest Her mi na út 17.

MOORE STEPHENS Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõi Kft. 000234 1023 Bu da pest Bé csi út 3-5. IV/43.

MRIAUDIT Hun ga ry El sõ Ma gyar Könyv vizs gá la ti és Mi nõ ség el len õr zõ, Ta nács adó Kft. 002158 1036 Bu da pest Ga la go nya u. 5.

MULTISERVICE Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002128 1037 Bu da pest Me ne dék ház u. 122.

MX-AUDIT Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 000235 1122 Bu da pest Moszk va tér 14.

N és N Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000236 1077 Bu da pest Ki rály u. 43-45. I. em. 14.

NC & C Könyv szak ér tõ, Vál lal ko zás szer ve zõ és Ke res ke del mi Kft. 000684 1025 Bu da pest Vi hor lát u. 14.

NÉMETH ÉS TÁRSA Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 000239 1104 Bu da pest Má di u. 133.
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NEMZETKÖZI KÖNYVELÕHÁZ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Rész vény tár sa ság 001560 1027 Bu da pest Fõ u. 68. II. em.

NEPTUN Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000240 1181 Bu da pest Ván dor Sán dor u. 13.

NEW ROYAL-CONTO Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 001298 1118 Bu da pest Sas adi út 72.

NIEDER és Tár sa Köz gaz da sá gi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002299 1181 Bu da pest Hosszú ház u. 8.

NKK AUDIT Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 001048 1103 Bu da pest Ger gely u. 108/C. I/5.

NÓRIA Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001589 1148 Bu da pest Ad ria sé tány 10/e. III. 8.

NOTAX Könyv vizs gá ló, Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. 001046 1115 Bu da pest Té té nyi út 5/a.

NOUVEL-N Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 001351 1037 Bu da pest Re me te köz 4. I/3.

NOVA-AUDIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000241 1126 Bu da pest Tóth Lõ rinc u. 31.

Ó-BUDAAUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001037 1036 Bu da pest Ga la go nya u. 5.

O.K. AUDIT Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002111 1041 Bu da pest Gör gey A. u. 37. I.3.

OBULUS AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001104 1112 Bu da pest Be reg szász u. 56/D.

OBULUS CONSULTING Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002112 1121 Bu da pest Agancs u. 6/c.

OHA 2000 Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000242 1021 Bu da pest Szerb An tal u. 11. I/5.

ÖKOSZOLG 2001. Könyv vizs gá ló és Au di tá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001898 1135 Bu da pest Bé ke út 51-55.

OKUN Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaságq 001976 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 15/d.

OLASZ Köny ve lé si Bt. 001236 1139 Bu da pest Te ve u. 12-14. IV/61.

OLKE Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ Szám vi te li Kft. 000851 1118 Bu da pest Frank hegy u. 1.

OPTIMA FORMA Szám vi te li, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000244 1164 Bu da pest Fel sõ ma lom u. 3/C. III. em. 2.

OPTIMAL Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000470 1182 Bu da pest Fo ga ras út 32.

OPTIMUM 2000 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001748 1125 Bu da pest Bé la ki rály út 13/b.

OR-INVEST Könyv vizs gá ló és Szak ta nács adó Kft. 000245 1173 Bu da pest Fe ri he gyi út 82. fszt. 2.

ORIDÉ Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó szak ér tõ Bt. 001176 1023 Bu da pest Apos tol u. 13/c. II/12.

P and P Mér leg dok tor Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000246 1023 Bu da pest Bé csi út 3-5.

P+CONT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Bt. 000248 1162 Bu da pest Hám fa u. 4.

P-AUDIT Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001477 1173 Bu da pest Ba rát ka u. 18.

P.SZ.I. Pénz ügyi Szám vi te li Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002267 1182 Bu da pest Ma da rász u. 51.

PALÁNTA Be fek te té si, Ta nács adó, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001750 5900 Oros há za Te réz u. 23/a.

PÁN-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001602 1136 Bu da pest Ger gely Gyõ zõ u. 13.

PANHANS, KOLTA és TÁRSA Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001461 1055 Bu da pest Baj csy-Zsi linsz ky End re út 74.

PANNON LANE Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002092 1181 Bu da pest Bar csay u. 34.

PANTHOR Au di tá ló és Szak ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001646 1119 Bu da pest Petz val J. u. 56.

PASARÉT AUDITOR Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000251 1173 Bu da pest 527. u. 3.

PBMK Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szer ve zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001437 1027 Bu da pest Mar git krt. 50-52.

PC GARANCIA Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000252 1054 Bu da pest Kál mán Im re u. 21. I. em. 14.

PECZÖLI AUDITING Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001781 1224 Bu da pest Thö köly u. 41.

PEDITOR Au di tá ló Kft. 000253 1163 Bu da pest Döb rö ce u. 25.

PEN Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000867 1072 Bu da pest Nyár u. 32.

PENSUM-AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002165 1171 Bu da pest Or chi dea u. 6.

PÉNZ-ADÓ Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kft. 000254 1194 Bu da pest Mé ta u. 27/A.
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PÉNZMENTÕ Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Vál lal ko zá si Kft. 000255 1028 Bu da pest Ro dos tó u. 26.

PÉNZMENTOR Könyv vizs gá ló Kft. 000256 1064 Bu da pest Ró zsa u. 78. III. em. 1.

PER CEREBRUM Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000890 1135 Bu da pest Jász u. 71.

Per-dön tõ Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001943 1119 Bu da pest Al len de park 18. II. 14.

PERCENT Könyv szak ér tõ Adó ta nács adó és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 001060 1066 Bu da pest De sewf fy u. 28.

PERFECT-AUDIT Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Ok ta tó Kft. 000259 1075 Bu da pest Wes se lé nyi u. 4. IV/27.

PERITUS Könyv vizs gá ló Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000261 1022 Bu da pest Ál dás u. 10. 2/2.

PERTIA  Könyv vizs gá ló Rész vény tár sa ság 000260 1055 Bu da pest Sza lay u. 2. II/1.

PETHÕ & TÁRSA Könyv szak ér tõi Iro da Kft. 000262 1124 Bu da pest Gé bics u. 9.

PETROVICS ÉS TÁRSA Szol gál ta tó Bt. 001193 1101 Bu da pest Zách u. 6.

PETRUSKA & TÁRSAI Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000159 1148 Bu da pest Nagy La jos ki rály út ja 78/a.

PKF Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000123 1021 Bu da pest Bö lö ni György u. 22.

PL AUDIT-TAX Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001751 1011 Bu da pest Jég ve rem u. 2. fszt. 1.

PLUSZ HASZON Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000893 1111 Bu da pest Bu da fo ki út 57/b.

PM-48 Könyv vizs gá ló Kft. 001322 1025 Bu da pest Utas u. 26.

POER Üz le ti Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. 001049 1173 Bu da pest Csép lõ u. 28.

POLARIS-HUNGÁRIA Könyv vizs gá ló-Ta nács adó Kft. 000263 1015 Bu da pest Tol dy Fe renc u. 54.

POLIGON-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002028 1163 Bu da pest Tol nay Ká roly u. 3.

POLIKRÓMIA Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Vál lal ko zó Kft. 001066 1145 Bu da pest Thö köly u. 158. fszt. 2.

PÓSFAI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó  Kft. 000934 1016 Bu da pest Szám adó u. 5. fszt. 4.

PR Kon tír Au dit Köny ve lõ Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001829 1115 Bu da pest Bar tók Bé la út 152/H. fszt. 3.

Pre CONT Au dit Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001573 1072 Bu da pest Dó zsa György út 38.

PREMIR Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi-gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001533 1096 Bu da pest Te le py u. 29/C. IV/1.

Pri ce wa ter ho u se Co o pers Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001464 1077 Bu da pest Wes se lé nyi u. 16.

PRIM-AUDIT Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 000265 1052 Bu da pest Apá czai Cse re Já nos u. 11.

PRIMO Va gyon ér té ke lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001187 1085 Bu da pest Ül lõi út 18. f. em. 2.

PRIMOR AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001238 1038 Bu da pest Már ton út 32.

PRIOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001806 1137 Bu da pest Po zso nyi út 42. V/2.

PRIVATIZÁCIÓ Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000268 1113 Bu da pest Vil lá nyi út 30/b

PROCONSULT Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001067 1132 Bu da pest Vic tor Hu go u. 6-8. V. em. 4.

PROF-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõi Kft. 000269 1041 Bu da pest Gör gey Art húr u. 32. I/8.

PROFI-T Adó ta nács adó Bt. 000271 1119 Bu da pest Sop ron út 72. IV/12.

PROFIKON Köny ve lõ, Szer ve zõ, Ta nács adó Bt. 000272 1144 Bu da pest Gva dá nyi u. 64. VII. em. 42

P RO FIT H+J Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 000273 1107 Bu da pest Bal kán u. 8. fszt. 1.

PROMONTOR AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Kft. 000274 1222 Bu da pest Bem Jó zsef u. 10.

PROPERTY AUDIT Könyv vizs gá ló és Üz le ti Ta nács adó Kft. 000275 1027 Bu da pest Fõ u. 68.

P ROS PE RI KA Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000276 1131 Bu da pest Re it ter Fe renc u. 123. II/4.

PROVENTO Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002054 1024 Bu da pest Ró mer Fló ris u. 26.

PRUDENTIA Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000277 1117 Bu da pest Ham zsa bé gi út 10. fszt. 1.

PSK Könyv vizs gá ló La bor Kft. 000278 1117 Bu da pest Ná dor li get u. 8/a.
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PTA-DIAMOND Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001849 1085 Bu da pest Gyu lai Pál u. 8.

QUALIDITOR Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001772 1239 Bu da pest Der cze köz 2.

QU A U DI TOR Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001640 1029 Bu da pest Gyu lai Pál u. 23.

R+R Könyv vizs gá ló Kft. 000279 1174 Bu da pest Hu nya di u. 42.

R+R Szám vi te li és Szol gál ta tó Kft. 000855 1118 Bu da pest Da y ka tér 5/a.

R.V.R. AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000281 1117 Bu da pest Iri nyi u. 40/b. III. em. 12.

RA-NA Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Be té ti Társaság 001804 1039 Bu da pest Vö rös marty u. 8.

RÁTA’80 Szol gál ta tó Kft. 000282 1221 Bu da pest Ge rinc u. 80.

RÁTONYI Könyv vizs gá ló és Köny ve lé si Bt. 000283 1056 Bu da pest Irá nyi u. 12. III. em. 1.

RC Könyv vizs gá ló, Adó- és Gaz da sá gi Ta nács adó Bt. 000284 1016 Bu da pest Tig ris u. 56.

RÉ-DUÓ Könyv vizs gá ló Bt. 000285 1037 Bu da pest Tá bor he gyi út 25/B/3.

REÁL AUDIT Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000772 1193 Bu da pest Bem u. 34.

REALITER Könyv vizs gá ló és Mû sza ki Ta nács adó Kft. 000286 1192 Bu da pest Tass u. 16. fszt. 2.

REÁLTAX Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000287 2045 Tö rök bál int Ady End re u. 5.

REBU Könyv vizs gá ló Mû sza ki-Gaz da sá gi Szak ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001499 1089 Bu da pest Blát hy Ot tó u. 17.

REKONTÓ Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001831 1126 Bu da pest Kiss Já nos altb. u. 27.

REND ‘93. KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS KÖNYVELÕ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001850 1103 Bu da pest Gyöm rõi út 55.

RENTABILITÁS Könyv vizs gá ló, Ár szak ér tõ Szer ve zõ és Szel le mi Szol gál ta tó Kkt. 000774 1126 Bu da pest Ka kukk u. 6.

REORG-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001304 1116 Bu da pest Hen ger ma lom út 1.

REPROFIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002369 1075 Bu da pest Wes se lé nyi u. 24. III/3.

REUZÁL ‘95 Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002289 1094 Bu da pest Ber zen czey u. 37. II/6.

REVIZOR Köny ve lõ, Könyv szak ér tõ Köz ke re se ti Tár sa ság 001752 1029 Bu da pest Ba da csony u. 8.

REXORG Gaz da sá gi Ta nács adó Con sul ting Bt. 001061 1016 Bu da pest Lisz nyai u. 29/d.

Ri ve la Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001413 1165 Bu da pest Cor vin u. 17.

ROBKAT-EXPERT Szám vi te li és Könyv vizs gá lói Bt. 000289 1031 Bu da pest Lõ por ma lom u. 11.

Rom sics és Tár sa Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001501 2531 To kod Te me tõ u. 15.

RÓZSA ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002009 1211 Bu da pest Temp lom u. 17. F. 1.

RSM HAARMANN HEMMELRATH Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001745 1052 Bu da pest De ák Fe renc u. 15.

RULES Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000290 1184 Bu da pest Dol go zó u. 7/b. I. em. 2.

S & M ECONOMIX Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000894 1113 Bu da pest Ka ro li na út 16.

S.A.M.VITEL Könyv szak ér tõ és Ta nács adó Bt. 000292 1122 Bu da pest Moszk va tér 16.

S.I.S. Könyv vizs gá ló Bt. 000896 1132 Bu da pest Vá ci út 6. IV. em. 2.

S.T. AUDIT CONSULTING Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002326 1031 Bu da pest Ná ná si út 1/b.

SABIO Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002083 1054 Bu da pest Hold u. 21.

SALDO Könyv vizs gá ló és Va gyon ér té ke lõ Kft. 000293 1106 Bu da pest Gya kor ló u. 4/e. I/6.

SALDO-MINOR Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szak ér tõ Kft. 000294 1074 Bu da pest Csen ge ry u. 11. II/201.

SCHÄFFER Könyv vizs gá lói, Könyv szak ér tõi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002367 1195 Bu da pest Ül lõi út 262.

SE Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002279 1107 Bu da pest Zág rá bi u. 19. II/10.

SENEX CONSULTING Könyv szak ér tõ és Ta nács adó Kft. 000295 1046 Bu da pest Er kel Gyu la u. 18.

SEREGI Könyv vizs gá ló és Könyv ve ze té si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000895 1098 Bu da pest Ep res er dõ u. 4.
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SERI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kft. 001323 1093 Bu da pest Ló nyay u. 16. II/13.

SI-MO REVIDEÁL Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001079 1188 Bu da pest Tán csics Mi hály u. 24/b.

SIKLÓS ÉS TÁRSA Üz le ti Szol gál ta tó Kft. 001348 1114 Bu da pest Ulász ló u. 27. I. em. 1.

SILVER AUDIT Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002334 1122 Bu da pest Haj nó czy u. 3.

SOFT-ORG Könyv vizs gá lói és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 000298 1022 Bu da pest Al vin ci u. 36.

SOÓS & KOVÁCS CONSULTING Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001292 1126 Bu da pest Dol gos u. 2. 2. ép. II/9.

SOT Süd-Ost Tre u hand Ma gyar or szág Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002360 1062 Bu da pest And rás sy út 100.

SPECTABILIS Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ, Szám vi te li és Be fek te té si Ta nács adó Kft. 001200 1052 Bu da pest Sem mel we is u. 14. III/1.1/A.

STAFI AUDIT Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002216 1039 Bu da pest Ma dzsar J. u. 41. I/6.

STANDARD-AUDIT Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000300 1106 Bu da pest Na gyic ce u. 29.

STARCONSULT Szám vi te li Szol gál ta tó és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002012 1116 Bu da pest Sop ron u. 64.

STATUS AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001546 1141 Bu da pest Ba zsa ró zsa u. 91.

STIPERITAS Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001524 1122 Bu da pest Ha tár õr u. 74.

STRATÉGA Köny ve lõi Kft. 001175 1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 21/b.

SUB ROSA DICTUM Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000302 1042 Bu da pest Jó zsef At ti la u. 32-34.

SUPERBOOK Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002319 1121 Bu da pest Me lin da u. 21.

SYNERGY-KLM Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001981 1119 Bu da pest Paj kos u. 32. III/10.

SYSAUDIT Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi- és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002258 1112 Bu da pest Olt vány u. 51.

SZAB-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002144 1122 Bu da pest Haj nó czy J. u. 19. II/9.

SZABÓ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kft. 000303 1214 Bu da pest Er dõ sor u. 57.

SZÁDIAUDIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002130 1161 Bu da pest Rá kó czi út 114.

SZAKÉRTÕ AUDIT Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002044 1106 Bu da pest Zöld pá lya u. 44.

SZALDO R-D Szám vi te li és Szol gál ta tó Kft. 000304 1036 Bu da pest La jos u. 111.

SZÁM-ADÁS Könyv- és Adó szak ér tõ Kft. 000305 1124 Bu da pest Csor na u. 5.

SZÁM-AUDIT Szám vi te li, Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000306 3154 Szu ha Kos suth u. 282.

SZÁM-MOLY Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000767 1215 Bu da pest Ív u. 68.

SZÁM-VIT Ta nács adó Könyv vizs gá ló Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000307 1065 Bu da pest Nagy me zõ u. 4.

SZÁMIX AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001184 1211 Bu da pest Gyep sor u. 1.

SZÁMKON Szám vi te li Pénz ügyi Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001814 1031 Bu da pest Pá kász u. 3.

SZÁMKÖV-KÕBÁNYA Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002145 1103 Bu da pest Ka da u. 65.

SZÁMLAND Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000308 1035 Bu da pest Rak tár u. 8. VI/35.

Szám mes ter Szám vi te li és Ügy vi tel szer ve zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002210 1036 Bu da pest Kis ko ro na u. 8. II/12.

SZÁMSZABÓ 2002 Könyv vizs gá lói Be té ti Tár sa ság 002362 1025 Bu da pest Bat tai út 12/b.

SZÁMVETÕK Szol gát la tó Be té ti Tár sa ság 001650 1025 Bu da pest Szép völ gyi út 217.

SZEMY AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002294 2038 Sós kút Vö rös marty u. 2/a.

SZENT-KIRÁLYI Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó szak ér tõ Kft. 001296 1123 Bu da pest Al ko tás u. 11.

SZENTÉVRO Könyv vizs gá ló és Köny ve lé si Ta nács adó Be té ti Társaság 001638 1135 Bu da pest Re it ter Fe renc u. 22. fé lem. 6.

SZEPESI ÉS TÁRSA Adó szak ér tõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000312 1112 Bu da pest Éva u. 4.

SZI-TO Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002192 1171 Bu da pest Rá kos kert sgt. 38.

5
. szám

P
É

N
Z

Ü
G

Y
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
1

9
3



Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

SZIGMA-2000 Köny ve lé si, Pénz ügyi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000313 1132 Bu da pest Kresz Gé za u. 41. I/1.

SZIGNÓ-AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000897 1055 Bu da pest Nagy Ig nác út 14.

SZILÁGYI Köny ve lõ- és Könyv vizs gá ló Kft. 001120 1103 Bu da pest Csom bor u. 6/3.

Szi lá gyi Könyv vizs gá ló Iro da  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001874 1144 Bu da pest Ve zér u. 59/C.

SZILE Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002181 2330 Du na ha rasz ti Vö rös marty út 40/a.

SZIRT Adó- és Szám vi te li Ta nács adó Kft. 001041 1051 Bu da pest Sas u. 4.

SZÕCS ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002330 1056 Bu da pest Belg rád rkp. 11.

SZOKOL és TÁRSA Könyv vizs gá ló Kft. 000314 1046 Bu da pest Megy eri út 234. VI. em. 20.

SZT-SZÉP TAMÁS Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000315 1052 Bu da pest Vá ci u. 25.

SZULTZER Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000316 1116 Bu da pest Sza bad ság har co sok út ja 4.

SZUPER-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001402 1104 Bu da pest La vot ta u. 33.

SZURI-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002155 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 17. f. 4. 13.

SZVSZ AUDITOR Szol gál ta tó Kft. 000317 1148 Bu da pest Nagy La jos kir. u. 78/a.

T-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001682 1048 Bu da pest Ho mok tö vis u. 115. III/9.

T/K. 96. Könyv vizs gá lói, Adó ta nács adó és Köny ve lé si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001244 1147 Bu da pest Lõ csei u. 76. „B” ép. II/13.

TAKÁCS Könyv vizs gá ló Bt. 000318 1174 Bu da pest Köl csey u. 21.

Tank red Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000898 1108 Bu da pest Ju har u. 17.

TAX Au di tá ló és  Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000319 1138 Bu da pest Pár kány u. 22. II. em. 15.

TAX-FACTOR Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002167 5600 Bé kés csa ba And rás sy út 7.

TAX-M Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Bt. 001042 1114 Bu da pest Or lay u. 3. I/1.

TAX-PARTNER ‘03 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002133 1138 Bu da pest Pár kány u. 14. fszt. 1.

TAYLOR-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002242 1029 Bu da pest Jó zsef At ti la út ja 19.

TEAM-PANNON Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000322 1106 Bu da pest Domb hát u. 24.

TELEKONTÓ ‘94 Könyv vizs gá ló Kft. 000323 1126 Bu da pest Tart say u. 24. II/1.

TÉR 14 Szám vi te li, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Társaság 001901 1196 Bu da pest Öt ven ha to sok te re 14.

TÉZISEK Könyv szak ér tõ és Ve ze té si Ta nács adó Kft. 000324 1121 Bu da pest Rácz Ala dár u. 33.

TÉZSÉ Köny ve lõ, Adó szak ér tõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001563 1171 Bu da pest Pos ta ko csi u. 37.

THAU Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000325 1182 Bu da pest Két új fa lu u. 45.

THEODÓRA QUELLE Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001887 1149 Bu da pest Pil lan gó park 14/c. fszt. 2.

THI AUDIT 2002 Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 002113 1184 Bu da pest Né meth J. u. 8.

THI Au dit Hun ga ry Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001994 1011 Bu da pest Fõ u. 14-18. B. ép. II. em.

TM AUDIT Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001370 1089 Bu da pest Blát hy Ot tó u. 6-8. II. 225.

TÓTH és TÁRSA Szol gál ta tó és Ta nács adó Kft. 000326 1221 Bu da pest Ady End re u. 129. B/2.

TPA HORWATH CONTROL Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001009 1024 Bu da pest Bu day Lász ló u. 12. I. em.

TRADE-ECO Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000327 1037 Bu da pest Víz ér u. 1.

TRADECOUNT Könyv szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001718 1115 Bu da pest Hal mi u. 11.

TRAUTMANN és TÁRSA Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi- és Adó ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

000329 1138 Bu da pest Nép für dõ u. 21/b.

TREND & AGILITY Könyv vizs gá ló Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002269 1158 Bu da pest Nep tun u. 92. X/43.

TREZOR AUDIT 3000 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002212 1124 Bu da pest Vér cse köz 3.
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TRIAL BALANCE Könyv szak ér tõ és Ve ze té si Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001317 1101 Bu da pest Kõ bá nyai út 50.

TRIANT Könyv vizs gá ló, Adó és Szak ta nács adó Kft. 001363 1142 Bu da pest Kri ván u. 8.

TRIÁSZ-AUDIT Könyv vizs gá ló, Szám vi te li és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001671 1037 Bu da pest Ju tas u. 54.

TRIBIL Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kft. 000331 1182 Bu da pest Zá gon u. 6.

TÜFSZI Könyv vizs gá ló Szer ve zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000333 1145 Bu da pest Új vi lág u. 42-44.

TURCSÁNYI Adó ta nács adó, Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló Be té ti Társaság 002261 1152 Bu da pest Kiss Er nõ u. 13.

TUTTI Könyv szak ér tõ és Gaz da ság ku ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000334 1161 Bu da pest Ró zsa u. 49.

TWIN-TAX Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001792 1029 Bu da pest Gyík fû u. 4.

U + U Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002147 1165 Bu da pest Vak Bottyán u. 14.

ÚJ VILÁG Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000769 1039 Bu da pest Ka lá szi u. 38.

UNICASS Szám vi te li és Szak ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000335 1111 Bu da pest Bu da fo ki út 3. III. em. 7.

UNIFORM-AUDIT Könyv vizs gá ló Pénz ügyi és Üz le ti Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000336 1011 Bu da pest Mar ko vits Iván u. 4.

UNIKONTO Szám vi tel ku ta tá si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001724 1093 Bu da pest Fõ vám tér 8.

UN ION-Au dit Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001927 1137 Bu da pest Ka to na J. u. 35.

UNION-CONTROL Könyv vizs gá ló-, Adó- és Köz gaz da sá gi Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002291 1137 Bu da pest Ka to na Jó zsef u. 35.

UNIVERSAL-SALDO Könyv szak ér tõ, Pénz ügyi és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000337 1133 Bu da pest Kár pát u. 56. I. em. 4.

UNIVERZÁL Au dit Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002364 1024 Bu da pest Moszk va tér 3. II. em.

UNIVERZIT Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001102 1027 Bu da pest Hor vát u. 2-12.

V & B Fa mi lia Szám vi te li Szol gál ta tó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001912 2080 Pi lis jász fa lu Szi vár vány u. 12.

VADÁSZ ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001851 1056 Bu da pest Vá ci u. 46. I. 3.

VAJGEL Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001354 1165 Bu da pest At lasz u. 8/a.

VAJMI Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001984 1116 Bu da pest Kon do ro si u. 9.

VALEUR  Adó- és Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001333 1037 Bu da pest Far kas tor ki lej tõ 47.

VALÓSÁG Könyv szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002282 1183 Bu da pest Gul ner Gyu la u. 4.

VÁMOSI Köny ve lõi Be té ti Tár sa ság 000339 1135 Bu da pest Sze ge di út 37-39.

VÁROSHÁZ AUDIT Nem zet kö zi Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Rész vény tár sa ság 000144 1053 Bu da pest Fe ren ci ek te re 5. II/9.

VASVÁRY Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Be té ti Társaság 001283 1086 Bu da pest Er dé lyi út 19. fm/3.

VENILIA VELLUM Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000340 1132 Bu da pest Vi seg rá di u. 11.

VERITAS AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001834 1192 Bu da pest Zol tán u. 14/2.

VERKO-FULL Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000341 1038 Bu da pest Rá by Má tyás u. 42.

VIBEL Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002031 1188 Bu da pest Cí mer u. 58/b.

VIENNA CONSULT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000342 1119 Bu da pest Petz vál u. 56.

VIGIL Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001373 1095 Bu da pest Mes ter u. 38. III. em. 1.

VIKON Ügy vi te li és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001365 1223 Bu da pest Er zsé bet ki rály né u. 24.

VINCENT AUDITOR Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002226 1038 Bu da pest Blan ka köz 4/c.

VIVÁT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001105 1075 Bu da pest Wes se lé nyi u. 4. II. em. 10/A.

VIX-KRIS Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001186 1196 Bu da pest Jó kai u. 118.

VIZI & SZAJKA Mû sza ki-, Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001174 1025 Bu da pest Zöld kert u. 8.
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VLADÁRNÉ ÉS TÁRSA Szám vi te li, Me ne dzser kép zõ és Könyv vizs gá ló 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

000343 1124 Bu da pest Vas Ge re ben u. 16.

VOFA CONTO Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001010 1074 Bu da pest Csen ge ry u. 11.

VOLÁN C & AUDIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Rész vény tár sa ság 000344 1147 Bu da pest Te le pes u. 41. fszt. 2.

WORLD Ok ta tó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001902 1125 Bu da pest Ada u. 2/B.

Z+Z CONSULTING Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Be té ti Társaság 000347 1023 Bu da pest Fran kel Leó u. 88-90. II/11.

Z-BALANCE CONSULTING Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000348 1201 Bu da pest Áb ra hám Gé za u. 11/b.

ZAHO Adó szak ér tõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002260 1204 Bu da pest Eper jes u. 44. IV.13.

ZARA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000888 2014 Cso bán ka Üdü lõk út ja 43.

ZÁRADÉK Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000349 1124 Bu da pest Lej tõ út 7. II. em. 1.

ZEM Au dit Könyv vizs gá ló  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001875 1144 Bu da pest Fü re di park 11.

ZENIT-AUDIT Könyv vizs gá lói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001070 1021 Bu da pest Szé her u. 85.

ZÖLDKÕ Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001710 1025 Bu da pest Zöld kõ u. 18/a.

ZSEBKONTÓ Köny ve lõ és Au di tá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000353 1196 Bu da pest Ná das dy u. 29.

ZSETON ‘96 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001514 1188 Bu da pest Ber csé nyi u. 29/a.

ZSIRÓ AUDIT PARTNERS Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001774 1126 Bu da pest Mar ga ré ta u. 5.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - BARANYA

Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„FÁROSZ” Pénz ügyi Ta nács adó és Köny ve lõ Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001856 7621 Pécs Tol di M. u. 1.
„PÉCSI AUDIT” Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001440 7631 Pécs Észak me gyer dû lõ 2.
„S.D.P.-AUDIT” Könyv vizs gá ló Kft. 001278 7761 Ko zár mis leny Mun ká csy u. 63.
„SZÁM-TAN KONTROLL” Szám vi te li és Ta nács adó Kft. 001313 7773 Vil lány Dó zsa Gy. u. 29.
„VM-AUDIT” Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001124 7629 Pécs Pap kert u. 7.
AD-MÛ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000814 1092 Bu da pest Fe renc krt. 2-4.
AKTIVUM Au di tor Kft. 000901 1035 Bu da pest Rak tár u. 39-41.
AS-CENSOR Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001797 7621 Pécs Má ria u. 20/2.
AUDIT PANNON Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001482 7632 Pécs Me lin da u. 45.
AUDITTERV Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõi Kft. 000355 7621 Pécs Rá kó czi u. 1.
AUNA Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002069 7622 Pécs Uni ver si tas u. 2.
ÁZSIÓ Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002354 7700 Mo hács Vi rág u. 65.
BAÁN ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kft. 000356 7625 Pécs An tal u. 13.
BB-ESSEL Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002357 1162 Bu da pest Fer tály u. 5-7.
BUSINESS Köny ve lõ és Szol gál ta tó Bt. 000357 7625 Pécs Nyíl-köz 4.
CLIENS Gaz da sá gi Ta nács adói, Ügy vi tel szer ve zõi és Könyv szak ér tõi Kft. 001121 7623 Pécs Rét u. 15.
CONTINENTAL DANUBIA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001262 7624 Pécs Al kot mány u. 42.
CONTIR-AUDIT Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001656 7633 Pécs Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 2/a.
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CONTROLL-R AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001661 7621 Pécs Cit rom u. 12.
D-AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001122 7342 Má gocs Sza bad ság u. 21.
ECONOKRAFT Mû sza ki és Gaz da sá gi Szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001620 7300 Kom ló Kos suth L. u. 73.
ECOTIPP Könyv szak ér tõ, Adó szak ér tõ és Szol gál ta tó Kft. 000358 7635 Pécs Nagysz kó kó u. 11.
ELISA PROFI AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000359 7625 Pécs Ma jo ros sy u. 47.
ESSEL Au dit Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001109 1162 Bu da pest Fer tály u. 7.
ETALON O.K. Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Üz let vi te li Ta nács adó Kft. 000360 7632 Pécs Eg res sy G. u. 47.
FAIR-CONFER Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001531 7621 Pécs Rá kó czi u. 1.
FE HÉR Szám vi te li és Adó ta nács adó Kft. 001272 7621 Pécs Jó kai u. 35.
FER-MA Könyv vi te li és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001450 7751 Sze der kény Pé csi út 26.
FÜLÖP ÉS TÁRSA Köny ve lõ és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001968 7300 Kom ló Kos suth ak na u. 5.
HE GYI ÉS TÁRSA Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002263 7621 Pécs Má ria u. 28.
HORVÁTH ÉS HENDINGER Szám vi te li, Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001110 7621 Pécs Má tyás ki rály u. 8/c.
INVESTAR Egye te mi Ok ta tói Ta nács adó Kft. 000361 7622 Pécs Czin de ry u. 6.
LÍ VAND Könyv vizs gá ló, Adó és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000364 7700 Mo hács II. La jos u. 11/b.
LOCAL TAX Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001939 7623 Pécs Ma dách I. u. 5/c.
M + K Adó ta nács adó, Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 001666 7623 Pécs Jó zsef A. u. 1/a. III. em. 18.
MA GIST REL LA Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Üz let vi te li Ta nács adó Kft. 001265 7300 Kom ló Ság vá ri u. 3.
MAJOR ÉS DR. TÓTH Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001290 7625 Pécs Tettye u. 47.
MÓCSY Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002278 7623 Pécs Köz tár sa ság tér 4.
MU SITZ Pénz ügyi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002256 7635 Pécs Kissz kó kó dü lõ 24.
NOTICIA Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000365 7634 Pécs Ma gya rü rö gi út 112/a.
ORBÁN-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000366 7912 Nagy pe terd Kos suth u. 46.
O ROSZ és  SINKA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001408 7623 Pécs Pe tõ fi S. u. 29/1.
P-KÖNYV Könyv ve ze tõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000949 7636 Pécs Illyés Gyu la u. 19.
PANNON AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001617 7631 Pécs Kis u. 1.
PIN TÉR-AU DIT Könyv vizs gá ló Kft. 001260 7634 Pécs Ko vács Bé la u. 6.
PRECONT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 001663 7623 Pécs Lõ cse u. 3.
PRI & B’ER Könyv vizs gá ló Kft. 001542 7621 Pécs Jó kai u. 11.
PRO AUDITOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001319 7626 Pécs Fel sõ vám ház u. 36.
PROMPT L & S Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000367 7624 Pécs Al kot mány u. 44.
REÁLKONTO Könyv szak ér tõi Kft. 000368 7624 Pécs Pe tõ fi u. 29/1.
RELÁCIÓ Köny ve lé si és Adó ta nács adói Kft. 000369 7632 Pécs Litt ke J. u. 6. IV. em. 12.
S.P.S. Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002114 7630 Pécs Ba ráz da út 50/2.
SINKA ÉS TÁRSA Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001783 7623 Pécs Pe tõ fi Sán dor u. 29/1.
SUG-TRADE Adó és Könyv szak ér tõ Kft. 000370 7624 Pécs Al kot mány u. 14.
SZABÓ ÉS TÁRSA Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001735 7635 Pécs Do ná tu si út 118.
SZÁMKER Szám vi te li és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000371 7629 Pécs Apa fi u. 1.
SZEGÖ ÉS RIESZ Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló Kft. 000373 7636 Pécs Illyés Gy. u. 27.
TÁRSA Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kft. 000834 7625 Pécs Kis bol dog asszony u. 36.
TAX-MARKET Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002371 7627 Pécs Me szes dû lõ 19.
TAX-WAY Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001993 7695 Me csek ná dasd Hegy al ja u. 37.

5
. szám

P
É

N
Z

Ü
G

Y
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
1

9
7



Név
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Ta xA u dit Eu ró pa Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002191 7623 Pécs Pe tõ fi Sán dor u. 29/1.
TREMAR Üz let vi te li Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002243 7625 Pécs Kissz kó kó 15/4.
TURZA Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000950 7694 Hosszú he tény Or mán di u. 13/a.
TVH-AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000951 7624 Pécs Bar tók B. u. 24/a.
ÜGYVITEL TECHNIKA Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000374 7800 Sik lós Jó zsef At ti la u. 77.
VABORA Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000375 1034 Bu da pest Szo mol nok u. 8.
VAGYONKUTATÓ-KÖNYVVIZSGÁLÓ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000952 7623 Pécs Pe tõ fi u. 29/1.
VÁRADY Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000376 7636 Pécs Sza tur nusz u. 11.
VERES ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000377 7634 Pécs Bras só u. 12.
VISITATIO Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001996 7635 Pécs Fel sõ ma kár dû lõ 21/1.
WÁGNER-POCSKAI Au di tor és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000378 7634 Pécs Szõ lész dû lõ 45.
ZOLOTNOKY Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001732 7632 Pécs Til dy Z. u. 43. X/31.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - BÁCS-KISKUN

Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„AUDITIMPEX” Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000382 6500 Ba ja Szent An tal u. 30.
„KÓCSÓ” Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001769 6000 Kecs ke mét Fa gyöngy u. 1.
„ÓNIX PLUS AUDIT” Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001419 6100 Kis kun fél egy há za Gor kij u. 2.
„SZALONTAI” Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001433 6000 Kecs ke mét Ber csé nyi u. 17. III. em. 7.
„TALLÉR-2000” Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001773 6000 Kecs ke mét Már ton Áron u. 1.
ABACUS Könyv vizs gá lói, Köny ve lõi és Ok ta tá si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001154 6300 Ka lo csa Sö rös Im re u. 30.
ADÓ-AUDIT Adó ta nács adó, Könyv ve ze tõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000379 6500 Ba ja De ák Fe renc u. 6. I/2.
APOLLINE Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 000380 6000 Kecs ke mét Fák lya u. 6. IV. em. 10.
ASZTALOSNÉ és TÁRSA Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002117 6090 Kun szent mik lós Kis u. 5.
AUDISZK Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001336 6000 Kecs ke mét Nagy kõ rö si u. 35. fszt. 3.
AUDIT TIME Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001816 6000 Kecs ke mét Fü zes u. 13. I. 3.
AUDIT-GOLD Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001115 6044 Kecs ke mét 

(He té nyegy há za)
Ka vics u. 9.

AUDIT-TEAM Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000902 1095 Bu da pest Mes ter u. 40-44. A/3.
AUDITÁL Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000381 6100 Kis kun fél egy há za Szent Já nos tér 5.
AUDITER Könyv vizs gá ló Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002138 6044 He té nyegy há za Er dõ föld u. 21.
AUDITOR Ba ja Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000383 6500 Ba ja Mé szá ros L. u. 14.
BÁCS-AKTÍVA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001211 6500 Ba ja Tóth Kál mán u. 14/b.
BARABÁS Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000384 6000 Kecs ke mét Lánc híd u. 1/b. II. em. 6.
BÉ-KO TEAM Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000832 6000 Kecs ke mét Batt hy ány u. 20. VI/27.
BÓ-MA-AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000820 6120 Kis kun maj sa Bé ke tér 9.
CONTROLLING Ügy vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002372 6100 Kis kun fél egy há za Gorkij u. 4.
CSÁNYI BÉLÁNÉ Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000386 6100 Kis kun fél egy há za Szent esi út 52/A.
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De Cont rol Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002365 6000 Kecs ke mét Dom by L. u. 17/A.
DEZSÉNYI ÉS TÁRSA Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002314 6000 Kecs ke mét Szü ret u. 20.
DOBÁK Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001116 6060 Ti sza kécs ke Kõ rö si u. 78.
DSI KÖNYVVIZSGÁLÓ  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001117 6000 Kecs ke mét Be ne dek E. u. 18/d.
ECOMIX AUDIT Pénz ügyi-Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002141 6000 Kecs ke mét Hor váth Dö me krt. 4. II/6.
EGYENLEG ‘95 Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Iro da Be té ti Tár sa ság 000387 6100 Kis kun fél egy há za Arad u. 26.
ELKO-AUDIT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000935 6400 Kis kun ha las Kos suth u. 11.
EQUALIZE Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 002185 6000 Kecs ke mét Vá gó u. 2. fszt. 3.
ER-MA 94.Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000388 6400 Kis kun ha las Ju har u. 11.
ERGI-AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002249 6230 Solt vad kert Baj csy-Zs. u. 4.
ERZOL Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001118 6100 Kis kun fél egy há za Szent Já nos tér 1. II/10.
ESZ-DA Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000903 6000 Kecs ke mét Ku pa u. 16.
EXTRA-AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001765 6050 La jos mi zse Vö rös marty u. 28.
FEIGL-AUDIT Könyv vizs gá ló és Könyv ve ze tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001218 6525 Her ceg szán tó Vö rös marty M. u. 23.
FENYVESINÉ Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000389 6000 Kecs ke mét Ker ká poly u. 9.
FUCHS ÉS TÁRSA Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000390 6000 Kecs ke mét Csá nyi u. 1-3.
FÜLÖP ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó, Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000391 6400 Kis kun ha las Zsig ray u. 15.
GALAMBOS Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001316 6300 Ka lo csa Szent Ist ván u. 39. I/1.
GATE Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Ügy vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000392 6500 Ba ja Szar vas Gá bor u. 10.
GAUDIT Gaz da sá gi-Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000393 6044 Kecs ke mét Bel sõ nyír 325/e.
GENERALTAX Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001038 6456 Ma da ras Bát ho ry u. 35.
GO Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001553 6000 Kecs ke mét Ber csé nyi út 17.
GYENEI ÉS LÁSZLÓ Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002006 6000 Kecs ke mét Li li om u. 8.
HAZAI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001119 6000 Kecs ke mét Dó zsa Gy. út 23.
HK Adó cont roll Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002125 6055 Fel sõ la jos Hárs fa u. 10.
HUN-EURO Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002040 6000 Kecs ke mét Szé che nyi tér 14.
HUNGAUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001522 6087 Du na ve cse Fõ út 79.
JER KÓ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000395 6500 Ba ja Pe tõ fi S. u. 11. III. em. 5.
JÓ-ÁG Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000396 6000 Kecs ke mét Ádám Je nõ u. 1.
K + SZ VITALITÁS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000961 6500 Ba ja Me zõ u. 7.
KALA Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002227 6500 Ba ja Tö rök u. 54.
KECEL TER-KER Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002307 6237 Ke cel Sza bad ság tér 6.
KECSKEMÉTI Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 000962 6000 Kecs ke mét Rá vágy tér 2. II. em. 21.
KLEVER-TOP In gat lan- és Könyv szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000404 6000 Kecs ke mét Jó zsef At ti la u. 3.
KOMPLEX Ügy vi te li és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001496 6500 Ba ja Köl csey u. 33.
KONTROLLER Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 000397 6200 Kis kõ rös Li get u. 6. I. em. 6.
KÖNYV-ORG Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002042 6000 Kecs ke mét Ti nó di u. 14. II/6.
MAGELLÁN Könyv szak ér tõ és Vál lal ko zás szer ve zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000399 6300 Ka lo csa Szé che nyi u. 14/5.
NOTEC-FER Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001725 6100 Kis kun fél egy há za Justh Gyu la u. 1.
ORGEL Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 002164 6500 Ba ja Szán tó u. 22.
P.M. AUDIT Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002257 6000 Kecs ke mét Ta vi ró zsa u. 38.
PÁLFALVI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000401 6200 Kis kõ rös Pe tõ fi tér 13.
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PENTA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001978 6100 Kis kun fél egy há za Arany Já nos u. 45.
REÁL Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 000402 6000 Kecs ke mét Fel sõ szék tó 27.
RÉGEL Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001670 6500 Ba ja De ák Fe renc u. 9.
REVIDENCIA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000403 6000 Kecs ke mét Bu dai u. 1.
S & E Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001586 6000 Kecs ke mét Szé che nyi tér 14.
SEBÕK AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000930 6050 La jos mi zse De ák F. u. 2/a. fszt. 1.
STATEMENT Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000301 6200 Kis kõ rös Kál vin Já nos u. 8. I. em. 4.
SZ.M. INTER AUDIT Könyv vizs gá ló Köny ve lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

000405 6041 Ke rek egy há za And rás sy u. 31/a.

SZÁMADÓKÖNYV Pénz ügyi, Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002241 6000 Kecs ke mét Ti ze des u. 14.
SZILÁDI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000406 6000 Kecs ke mét Li li om u. 6.
UNIÓ AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002094 6000 Kecs ke mét Kós Ká roly u. 26.
V.M. VOLÁK MÁRIA Szám vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000408 6200 Kis kõ rös To mo ri u. 4.
VERONICA Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000409 6345 Ne mes nád ud var Rá kó czi u. 29.
VOLENSZKI & TÁRSA Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001403 6000 Kecs ke mét Liszt F. u. 15/C. I. em. 3.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - BÉKÉS

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„De Fac to” Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001932 5600 Bé kés csa ba De ák u. 1.
„Kont roll-Adó” Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002378 5600 Bé kés csa ba And rás sy út 24-28. I/20.
„KÖRÖS-LAND” Szám vi te li Szol gál ta tó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001138 5540 Szar vas Bé ke ltp. 2/d. fszt. 1.
„SZILIPET” Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001982 5600 Bé kés csa ba And rás sy u. 32. I/9.
ABACUS DUO Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002051 5600 Bé kés csa ba Ber zse nyi Dá ni el u. 9/1.
ADÓ-REÁL Pénz ügyi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001590 5600 Bé kés csa ba Med nyánsz ky u. 23.
ADÓ-TRANSFER Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 000410 5661 Új kí gyós Hu nya di u. 6.
ALFÖLD-AUDIT Könyv vizs gá ló és Köny ve lé si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001411 5600 Bé kés csa ba Gyó ni Gé za u. 18-20.
BÉKÉS-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002045 5600 Bé kés csa ba Ri gó u. 3/3.
BERTÁNÉ DR. SZABÓ MÁRIA Könyv vizs gá ló Kft. 000411 5600 Bé kés csa ba Med nyánsz ky út 4-6. B. I. 14.
BOGÁR AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001674 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi u. 3. III. 3.
CONTROLINVEST Könyv szak ér tõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001916 5600 Bé kés csa ba Dr. Be csey O. u. 3.
CONTROLL-NET Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002224 5600 Bé kés csa ba Fé nye si út 129.
DR. FARKAS & TÁRSAI AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Ta nács adó Kft. 000800 5600 Bé kés csa ba Pe tõ fi u. 4. I/4.
ELASZTICITÁS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000412 5600 Bé kés csa ba Sze me re u. 15.
GYOMAI KONTIR Adó ta nács adó Köny ve lõ Iro dai Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002077 5500 Gyo ma end rõd

(Gyo ma)
Tom pa Mi hály út 9.

GYULA-AUDIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001936 5700 Gyu la Ká ro lyi M. u. 11/3.
HANKÓ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kft. 001387 5600 Bé kés csa ba Pász tor u. 27.
HELMKISS Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001222 5700 Gyu la Jó zsef At ti la tér 3.
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KAMBIUM Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001795 5630 Bé kés Szõ lõ u. 25.
KENZÁL Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001908 5540 Szar vas Kis u. 2-6. II/21.
KOCSIS ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá lói, Szám vi te li, Pénz ügyi és Me zõ gaz da sá gi  Ta nács adó Kft. 000413 5600 Bé kés csa ba Szõ lõ u. 41/2.
KOLIMÁR Könyv vizs gá ló Kft. 001224 5600 Bé kés csa ba Zsí ros u. 5.
KÖRÖS AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001397 5600 Bé kés csa ba Pen za ltp. 3/B. II. em. 13.
KÖRÖSI ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Bt. 000415 5600 Bé kés csa ba Der ko vits sor 4. III. em. 14.
KOVERO Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000416 5600 Bé kés csa ba Hal u. 3.
KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló, Adó és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000417 5600 Bé kés csa ba Bo gár há zi st. 13.
MENYHÉRT ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001233 5600 Bé kés csa ba And rás sy u. 35. I/11.
NOMINÁL Gaz da sá gi és Ke res ke del mi Bt. 000418 5600 Bé kés csa ba Tes se dik u. 20/2.
PALUSKA JÁNOS és TÁRSA Köny ve lé si, Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002064 5553 Kon do ros Csa bai út 26.
PALYIKNÉ és TÁRSAI Könyv vizs gá lói, Adó szak ér tõi és Szám vi te li Be té ti Társaság 002129 5600 Bé kés csa ba Gyó ni Gé za u. 14-16.
PANKY Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000419 5700 Gyu la Ma da rász köz 6.
RAJ-KONTROLL Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000420 5630 Bé kés Hárs fa u. 6.
SERES Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. 000939 5600 Bé kés csa ba Tes se dik u. 2.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„AUDIT-PRAX” Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Be té ti Tár sa ság 001544 3528 Mis kolc Szrogh Sá mu el út 10.
„AUDITAX-4J” Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Köz gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Társaság

001838 3529 Mis kolc Per czel Mór u. 26.

„KOBÁN KÖNYVELÕIRODA” Könyv vizs gá ló Kft. 001311 3535 Mis kolc Õz u. 22.
„M” FILIA Könyv vizs gá ló Kft. 000443 3980 Sá to ral ja új hely Dó zsa György u. 3.
„TAX-ROLL TEAM” Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 001349 3580 Ti sza új vá ros Liszt F. u. 5. fszt. 6.
ADÓ ROLL CONTÓ Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001672 3532 Mis kolc Ló rántf fy Zs. út 32. B. ép. I. lh. fszt. 2.
ADÓ TRADE Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001953 3526 Mis kolc Agg te le ki u. 10.
ADÓ-SZOLG Adó ta nács adó és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000421 3525 Mis kolc Mar ja la ki u. 8.
AGROCONTROLLING Köz gaz da sá gi Ta nács adó, Szol gál ta tó Kft. 000422 3443 Me zõ nagy mi hály Kos suth u. 1/c.
ALADISZK Szám vi te li és Ta nács adó Bt. 000975 3671 Bor sod ná dasd Egyet ér tés út 11.
ARANY CLEARING Be fek te tõ és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001877 3530 Mis kolc Vö rös marty u. 33. fszt. 3.
AUDIFER Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Be fek te té si Ta nács adó Kft. 001081 3528 Mis kolc Lo ko mo tív u. 10.
AUDIT NORD Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Be té ti Társaság 001700 3535 Mis kolc Cse me te u. 14.
AUDIT-3-CONTROLL Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000423 3525 Mis kolc Mar git tai u. 15.
AUDIT-CONSULT-MIX Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000424 3525 Mis kolc Vo log da u. 4.
AUDIT-MIX Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002194 3529 Mis kolc Au lich u. 20.
AUDIT-PARTNER DUÓ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001203 3533 Mis kolc Ló rántf fy Zs. u. 33.
AUDITING Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001205 3528 Mis kolc Fö vény szer u. 77/B.
BÁNSZERVA Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000426 3933 Olasz lisz ka Bá nom út 36.
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Bo ni Top Gaz da sá gi Ta nács adó és Ke res ke del mi Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001687 3526 Mis kolc Szé che nyi u. 8.
CORRECT CONTROLL AUDIT Be jegy zett Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001489 3525 Mis kolc Cser hát u. 19.
D és D Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001890 3519 Mis kolc Ung vá ri u. 3.
D.T. Au dit Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001446 3535 Mis kolc Ta pol ca rét u. 6/A.
DEMETER Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000427 3433 Nyék lád há za Mik száth u. 1.
ERÉVAL AUDITOR Szám vi te li Szol gál ta tó és Könyv vizs gá lói Kft. 000428 3600 Ózd Ok tó ber 23. tér 1.
EXPERT-AUDIT Szám vi te li és Gaz dál ko dás ta nács adói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001664 3530 Mis kolc Vö rös marty u. 142.
FAIRCONTROLL Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000429 3530 Mis kolc Szé che nyi u. 14.
FEKETE és FEDOR Könyv vizs gá ló Kft. 000803 3432 Emõd Szeg fû út 8.
FUJKÓ ANNA Be jegy zett Könyv vizs gá ló Kft. 000430 3525 Mis kolc Dó zsa György út 18. fszt. 1.
FÜRKÉSZ-TEAM Könyv vi te li és Könyv vizs gá lói Bt. 000431 3600 Ózd Már ci us 15. út 63.
GAHM Con sul ting Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001825 3600 Ózd Za lai út 36.
GHJ ECOCONS Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001452 3518 Mis kolc Ko dály Zol tán út 72.
GUL-DEM Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000432 3623 Bor sod szent -

györgy
Pa rád út 51/a.

GVM-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001285 3529 Mis kolc Kö zép szer u. 82. V. em. 3.
GY & GY PERFEKT AUDIT Könyv vizs gá ló, Szám vi te li, Pénz ügyi és Szol gál ta tó Kft. 000808 3800 Szik szó Hu nya di J. u. 40.
GYÉMÁNT-AUDITOR Könyv vizs gá lói és Adó ta nács adói Kft. 000433 3900 Sze rencs Al kot mány út 31.
H & H Ho mor és Tár sai Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi-,  és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001399 3711 Szir ma be se nyõ Má tyás ki rály u. 10.
HITELES AUDIT 2000. Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó, 
Köny ve lõ és Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001418 3519 Mis kolc Ka to na Jó zsef u. 7.

HITES AUDITOR Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000434 3519 Mis kolc Szat má ri Ki rály Pál u. 1.
INTERCREDITOR Gaz da sá gi és Szol gál ta tó Kft. 000435 3529 Mis kolc Szi lá gyi D. u. 14.
INTERPAL Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001767 3515 Mis kolc Bra nyisz kó u. 1.
J & T CONTÍR Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Be té ti Tár sa ság 002329 3521 Mis kolc Ár vács ka u. 30.
JEN Köny ve lõi Adó ta nács adói Szol gál ta tó Bt. 001267 3516 Mis kolc Cser nák An tal u. 57.
KARUCZKA JÓZSEFNÉ Könyv vizs gá ló Könyv szak ér tõ és  Adó ta nács adó Iro da Kft. 000437 3530 Mis kolc Vö rös marty út 28. fszt. 1.
KO-BA CONTROLL Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó 
és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002264 3580 Ti sza új vá ros Rá kó czi u. 28.

KONSTANS OMEGA Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 000439 3530 Mis kolc Dan kó P. u. 7. III. em. 3.
KONTO ÉS KONTROLL Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Adó ta nács adó Kft. 000441 3933 Olasz lisz ka Kos suth út 2/2.
KONTÓ Könyv vizs gá ló, Vál lal ko zás szer ve zõ és Gaz da sá gi Szol gál ta ta tó Kft. 001137 3980 Sá to ral ja új hely Har kály u. 2.
KÖNYV-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001226 3530 Mis kolc Ki rály u. 9. V. em. 1.
KÜLLÕ Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Ke res ke del mi Be té ti Társaság 001693 3531 Mis kolc Gyõ ri ka pu 24/c.
LÁBAS ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Szol gál ta tó Kft. 001271 3530 Mis kolc Cor vin u. 7. I. em. 1.
LENGYEL FERENC I. Könyv vizs gá ló Kft. 000442 3530 Mis kolc Ki rály u. 4. VII. em. 3.
MAKÖSZ Ma gyar Könyv vizs gá lók Szol gál ta tó Szö vet ke ze te 002090 3933 Olasz lisz ka Bá nom u. 36.
MATIZ Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002163 3530 Mis kolc Avas al ja u. 40.
MÉRLEG SOFT Köny ve lõ Kft. 001234 3521 Mis kolc Sá ro si Gyu la u. 4.
MÉRLEG SZ. & K. Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000444 3532 Mis kolc Fe renc u. 17.
MOBIL AUDIT Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000904 3529 Mis kolc Csa bai ka pu 13. f. em. 1.
MONEY-BACK AUDIT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001324 3535 Mis kolc Ha vas u. 30.
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NORD AUDITOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000976 3528 Mis kolc Jend ras sik György út 15.
OLD AND JUNIOR AUDITOR Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002345 3770 Sa jó szent pé ter Tom pa M. u. 6.
PERES ÉS TÁRSAI Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000905 3450 Me zõ csát Rá kó czi út 25.
PREVENTIV 2000 Könyv vizs gá ló Kft. 000446 3950 Sá ros pa tak Kos suth L. u. 36.
RÁCZKEVY ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kft. 001239 3533 Mis kolc Sze der út 6. II. em. 4.
SALDOCONTROLL Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000847 3600 Ózd Szent Ist ván út 11.
SZÁM-TAN-KÖNYV Szám vi te li és Könyv vizs gá lói Kft. 000448 3950 Sá ros pa tak Sza bó Er vin u. 1. III. em. 1.
SZINKRON AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001983 3521 Mis kolc Mo hos tó u. 82.
SZINVA AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Ta nács adó Kft. 000449 3525 Mis kolc Vo log da u. 3. I. em. 110.
SZÛCS KONTROLL Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000450 3532 Mis kolc Gyõ ri ka pu 95. VIII. 1.
TALENTUM-AUDITOR Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000452 3529 Mis kolc Per czel Mór u. 8. fszt. 2.
TALLÉR-GOLD Pénz ügyi Ta nács adó és Be fek te té si BT. 000835 3909 Mád Tán csics u. 48.
TAMPERE Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó szak ér tõi Kft. 001243 3525 Mis kolc Száz szor szép u. 7.
TANÁCS-ADÓ Gaz da ság szer ve zõ és Ke res ke del mi Be té ti Társaság 001900 3529 Mis kolc Au lich La jos u. 16/a.
TÓTH KÁLMÁNNÉ Ok le ve les Könyv vizs gá ló Kft. 000454 3525 Mis kolc Vá ros ház tér 4. 1/4.
TUDEX Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001302 3530 Mis kolc Vö rös marty u. 84.
UNI-CONTROLL 2000 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001685 3800 Szik szó Mó ricz Zs. u. 28.
WÉNI Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002189 3580 Ti sza új vá ros Örö si út 22. I/3.
ZAFÍR 94 Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001654 3519 Mis kolc Be re gi u. 6.
ZENTÓ AUDIT Könyv vizs gá ló, Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001658 3525 Mis kolc Es ti ke u. 2.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - CSONGRÁD

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„PULL” Adó- és Könyv szak ér tõ  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001873 6721 Sze ged Szent Ist ván tér 2. II/3.
Agócs né Ke resz té nyi Ág nes Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001466 6725 Sze ged Re mény u. 34/A.
AKTIVA Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000457 6722 Sze ged Bol dog asszony sgt. 19.
ANGELUS ‘93 Be fek te tõ, Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000996 6722 Sze ged Tá bor u. 7/b. I/4.
ANZO Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Köny ve lõ Be té ti Társaság 002070 6723 Sze ged Jó zsef A. sgt. 45.
AUCTORITAS Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002017 6725 Sze ged Fel hõ u. 8.
AUDIT 97’ Könyv vizs gá ló Kft. 000458 6724 Sze ged Pet re si u. 2/a. I. em. 4.
AUDIT-NEX Pénz ügyi, Szám vi te li Szol gál ta tó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002086 6721 Sze ged Ju hász Gy. u. 25. II/6.
AUDIT-SIGNUM Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi- és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001999 6791 Sze ged Föl szél u. 24.
AUDITOR 96 Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000459 6722 Sze ged Go gol u. 6.
AUDITOR-PM Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002120 6726 Sze ged Szent-Györ gyi Al bert u. 49.
BÁLINT ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Bt. 001212 6726 Sze ged Hát sze gi u. 24.
BIANKÓ-TRIÓ Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002197 5900 Oros há za Thö köly u. 15. II/1.
BRILL’97 Könyv vizs gá ló Kft. 000997 6720 Sze ged Kiss Er nõ u. 5.
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CENSOR-WOLF Könyv vizs gá lói és Szak ér tõi Kft. 000460 6640 Csong rád Nár cisz u. 7.
CENZOR-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002075 6753 Sze ged Szi rom u. 22.
CONTROLEX Könyv szak ér tõ és Be fek te té si Ta nács adó Kft. 001249 6722 Sze ged Bé ke u. 2. C. ép.
CONTROLLING Könyv vizs gá ló Kft. 000462 6722 Sze ged Go gol u. 23.
CSANÁD AUDIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002327 6800 Hód me zõ vá sár hely Pe tõ fi u. 33.
DÉLI KARÁT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002285 6720 Sze ged Ke le men u. 3. I/2.
DR. TÜRKÖSSY ANIKÓ Könyv vizs gá ló Kft. 000909 6722 Sze ged Moszk vai krt. 20.
ECONO-RÁCIÓ Gaz da ság szer ve zé si és Szá mí tás tech ni kai Kft. 000906 6724 Sze ged Ja kab L. u. 3.
ECOTAX Adó- és Könyv szak ér tõ Kft. 000463 6722 Sze ged Bó lyai u. 17. fszt. 1.
ERKO PROFI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001473 6726 Sze ged Pán cél köz 13.
EUROLINE Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000464 6721 Sze ged Bocs kai u. 9. mfszt. 1.
EVEREST Glo bal So lu ti ons Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 002235 6721 Sze ged Ju hász Gyu la u. 25. II/6.
EVIDENT-96 Köny ve lõ és Ta nács adó Kft. 000465 6800 Hód me zõ vá sár hely Szán tó Ko vács Já nos u. 12-14.
FIFO 2000 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001842 6900 Ma kó Sze ge di u. 2. I.
GRAL 97 Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001220 6723 Sze ged Vaj da u. 7/B.
GYÖRKEI és TÁRSA Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001744 6726 Sze ged Töl tés u. 7.
HITELES 3 Könyv vizs gá ló Kft. 000466 6723 Sze ged Csu ka u. 29.
JANKONTÓ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001768 6800 Hód me zõ vá sár hely Nyizs nyay u. 5.
JUHÁSZ VENDELNÉ Könyv vizs gá ló Kft. 000467 6727 Sze ged Ger le u. 69.
MANAGEMENT ‘97 Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001147 6721 Sze ged Bocs kai u. 3/a. fszt. 1.
MÉRLEG KONTROLL Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000469 6722 Sze ged Jó si ka u. 4.
NA-BO Au dit Könyv vizs gá ló  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001870 6727 Sze ged Bánk bán u. 17.
NAVONA Gaz da sá gi ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001460 6275 Sze ged Do bó u. 59.
NOBILIS ‘62 Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 001108 6725 Sze ged Szent Fe renc u. 8.
ÖKONÓMIA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000998 6600 Szen tes If jú sá gi sé tány 1.
ORIENT-PLUSZ Szol gál ta tó Kft. 000471 6725 Sze ged Szi vár vány u. 8/a.
PÁLFI-TAX Könyv szak ér tõ Iro da Bt. 001198 6726 Sze ged Ba goly u. 3/b.
PETROVSZKI Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001637 6723 Sze ged Bárt fai u. 25.
PÓPITY Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Kft. 001325 6726 Sze ged Fé sû u. 9. A. ép. II. 6.
REÁL CONTROLL 2000 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001626 6723 Sze ged Re tek u. 16. II. 10.
REGÁLÉ ACCOUNT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002207 6726 Sze ged Fo ga ra si u. 6/b/2.
Sáf rány és Fia Con sul ting Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001847 6726 Sze ged Pet ro zsé nyi u. 17.
SIGNO ‘96 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000472 6722 Sze ged Mé rey u. 10. II.5.
SI KER PLUSZ 2002 Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002100 6722 Sze ged Mik száth Kál mán u. 26. 1/3.
SIKER-KONTROLL Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001268 6792 Zsom bó Ko dály Z. u. 2.
SÓS Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Bt. 000474 6800 Hód me zõ vá sár hely Ger le u. 2.
STIMMEL F.CS. Köny ve lõ-Könyv szak ér tõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001604 6728 Sze ged Nép dal u. 19.
SZÁMSZOLG Szám vi te li és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001483 6727 Sze ged Ben czur Gyu la u. 42.
SZÁMTAX Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000475 6726 Sze ged Gi zel la u. 28.
SZÁM VI VÕ TEAM Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 000908 6726 Sze ged Ökör szem u. 28.
SZELES Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002205 6726 Sze ged Tam bu ra u. 21.
TAK-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000768 6800 Hód me zõ vá sár hely Hon véd u. 10.

1
2

0
4

P
É

N
Z

Ü
G

Y
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

5
. szám



Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

TAX-OM Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000476 6726 Sze ged Pinty u. 16/B. fszt. 1.
V.K.M. Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000999 6640 Csong rád Cse me gi K. u. 6.
ZA-RA „99 Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001481 6725 Sze ged Rá kó czi u. 61.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - FEJÉR

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„ADÓ-É-K” Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000478 8000 Szé kes fe hér vár Sza mos u. 65.

„ÁZSIÓ 95” Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 001562 8000 Szé kes fe hér vár Bu dai u. 9-11.

„DÓRADÓ” Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó ta nács adó Be té ti Társaság 002234 8000 Szé kes fe hér vár Bé bic u. 57.

„MEGA” Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 001557 2473 Vál Dam ja nich u. 94.

„PRAGMA” Könyv vizs gá ló, Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002265 8000 Szé kes fe hér vár Hu szár u. 2.

ADÓ-Á-SZ Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001512 8000 Szé kes fe hér vár Krasz nai u. 25.

ADÓ-STUDIÓ MÓR Köny ve lõ és Adó ta nács adó Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 002014 8060 Mór De ák F. u. 28.

ADÓ-ÚT Szol gál ta tó Kft. 000479 8000 Szé kes fe hér vár Pro hász ka u. 27.

ALBA AGRO 2000 Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Bt. 001204 8000 Szé kes fe hér vár Se re gély esi u. 29/B.

ALBA Au dit Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001822 8000 Szé kes fe hér vár Szi get u. 39. fszt. 3.

ALBA STANDARD Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002190 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai u. 46.

ALBA-KONTO 2000. Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Be té ti Társaság 002174 8000 Szé kes fe hér vár Zá moly u. 75.

ALBA-POINT AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002032 8000 Szé kes fe hér vár Far kas ver mi út 1/b.

Al fa Au dit Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000910 8000 Szé kes fe hér vár Bu dai út 98. fszt. 6.

ANGELI Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002015 1032 Bu da pest Szõ lõ köz u. 7. III/7.

AUDIT-89 Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002095 2454 Iván csa Hu nya di u. 180.

AUDIT-P Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000480 2400 Du na új vá ros Öreg hegy u. 8.

AUDIT-TRADE Könyv vizs gá ló és Va gyon ér té ke lõ Kft. 000481 8000 Szé kes fe hér vár Tol nai u. 3. VI. em. 1.

AUDITÁL Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Szak ér tõi Kft. 000482 8000 Szé kes fe hér vár Os ko la u. 11.

AUDITCONTO Könyv vizs gá ló Kft. 000505 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai u. 64.

AUDITING Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000483 8000 Szé kes fe hér vár De ák Fe renc u. 29.

BAKÓ Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000485 8000 Szé kes fe hér vár Szõ lõ u. 46.

BALOGH ÉS TÁRSAI Adó ta nács adói és Köny ve lõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002034 2483 Gár dony Csók Ist ván tér 1.

CASH-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002309 2400 Du na új vá ros Sza bad ság u. 1.

CONSTANS-I. Ta nács adó és Könyv vizss gá ló Kft. 000486 8000 Szé kes fe hér vár Tó vá ro si lnd. 25. fszt. 3.

CON TO-Con sul ting Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001728 8000 Szé kes fe hér vár Ipoly u. 86.

E.-R. PONT Szám vi te li, Pénz ügyi és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002262 8000 Szé kes fe hér vár Tát ra u. 61.
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FLASH Könyv vizs gá lói és Adó ta nács adói Köz ke re se ti Társaság 001414 8000 Szé kes fe hér vár Vi rág u. 70.

GÁLICZ-AUDIT Könyv vizs gá lói Kft. 001001 8000 Szé kes fe hér vár Gyü mölcs u. 21.

H+K Pénz ügyi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000489 2481 Ve len ce Cser je u. I/3.

HORVÁTH ÉS TÁRSA Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001295 8000 Szé kes fe hér vár Ál mos Ve zér u. 24.

J.É.G. AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó, Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001597 8000 Szé kes fe hér vár Hu szár u. 2.

K.D. Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Bt. 000491 2400 Du na új vá ros Ok tó ber 23. tér 7.

KIS & MÓRICZ Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001389 8000 Szé kes fe hér vár Mil le ne u mi u. 11.

KLASSZIS ADÓ 2000 Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002271 8000 Szé kes fe hér vár Tó vá ro si ln. 31. III/2.

KOMPLETT Pénz ügyi és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 000492 2459 Rác al más Er dõ sor u. 1/a.

KORREKT AUDIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001886 2400 Du na új vá ros Jó kai Mór u. 28.

KOVÁCS ÉS FIA Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Kft. 000829 8000 Szé kes fe hér vár Szent Ven del u. 12.

LAURUSZ 21 Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002153 2483 Gár dony Ba bits Mi hály u. 3.

LEGI-TEAM ‘97 Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001695 8000 Szé kes fe hér vár Sa lét rom út 19. fszt. 61.

LENDVAI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi- és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000493 8000 Szé kes fe hér vár Tren csé ni u. 24.

LIZINVEST Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001807 2400 Du na új vá ros Kos suth La jos u. 27. I/3.

MÉRLEG-PATIKA Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõi Kft. 000990 8000 Szé kes fe hér vár Ti te li u. 31/a.

MIKRO-AMT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001381 8000 Szé kes fe hér vár Tá vir da u. 2/A.

NOFKO Könyv vizs gá ló Kft. 001002 1032 Bu da pest Szõ lõ köz u. 7. III/7.

NUMERUSZ 2000 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000494 8111 Se re gé lyes Bocs kai u. 67.

PANNONAUDIT 2000 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001855 8000 Szé kes fe hér vár Kos suth u. 10.

PATRONUS PLUSZ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002027 8000 Szé kes fe hér vár Vág új he lyi u. 26.

PEROR Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001911 8000 Szé kes fe hér vár Pro hász ka u. 16.

PETRÕCZ Könyv vizs gá ló Kft. 000937 8000 Szé kes fe hér vár Ko do lá nyi J. út 4. V. em. 1.

PRO AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000841 2400 Du na új vá ros Szó rád M. u. 16.

RÁCIÓ-2400 Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 001003 2400 Du na új vá ros Sza bad ság út 4. II. em. 3.

RADAR Könyv vizs gá lói Kft. 000495 8000 Szé kes fe hér vár Jó zsef A. u. 21. III. em. 7.

REX AUDITOR Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000496 8000 Szé kes fe hér vár
Bör gönd pusz ta

Fõ u. 47.

S & T Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000497 8000 Szé kes fe hér vár Jan ko vich u. 24. I. em. 4.

SCHMIDT ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001949 8060 Mór Nap su gár u. 29.

SEBESTYÉN Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000499 8000 Szé kes fe hér vár Pan cso vai u. 7.

SONYC Szám vi te li és Köz gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000500 8000 Szé kes fe hér vár Ga lán tai u. 64.

STK-AUDIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001884 2400 Du na új vá ros Szé che nyi park 4. fszt. 2.

SZÁMSYS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001190 8000 Szé kes fe hér vár Lom ni ci u. 45.

SZINAY AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002067 8000 Szé kes fe hér vár Szi get u. 47. III/7.

Tar ró és Tár sa Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001436 8000 Szé kes fe hér vár Bu dai út 344.
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TC AUDITOR Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001423 2459 Rác al más Mar ti nász út 27.

TIPP ADÓ 93 Gaz da sá gi Ta nács adó Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000501 8000 Szé kes fe hér vár Pro hász ka u. 29.

UDVARDY AUDIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001833 8000 Szé kes fe hér vár Ká roly J. u. 34.

VICZKÓ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001149 2421 Nagy ve nyim Ne fe lejcs u. 8.

Z. ÉS P. Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000502 8060 Mór Szent Bor bá la u. 76.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - GYÕR-MOSON-SOPRON

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„ARANYTOLL” Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001611 9021 Gyõr Szent Ist ván u. 11. III/8.

„AUDIT 2002” Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002104 9341 Kis fa lud Ady End re u. 9.

„CZIFRA” Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001961 9436 Fer tõ szép lak Sop ro ni u. 17.

„VAGYON” Szám vi te li, Ve ze té si és Ter ve zé si Ta nács adó Bt. 000532 9330 Ka pu vár Szent Lász ló u. 21.

A.K. AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001208 9300 Csor na Fel sõ sze ri ltp. 32.

ACCOUNT-H Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001950 9011 Gyõr Bú za vi rág u. 14/a.

ADÓ-DUÓ Ügy vi te li, Könyv ve ze té si és Könyv vizs gá lói Kft. 001391 9400 Sop ron Be ze rédj u. 28/A.

Ámon & Co. Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001652 9022 Gyõr Czu czor G. u. 15.

AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000503 9400 Sop ron Kór ház u. 8.

AUDIT OFFICE Ügy vi te li és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002097 9400 Sop ron Hát só ka pu 8. I.

AUDIT UNION GYÕR Könyv vizs gá ló Kft. 000504 9023 Gyõr Cor vin u. 16.

AUDIT-91 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002215 9400 Sop ron Ha tár õr u. 15.

AUDITCO Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szer ve zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001888 9400 Sop ron Ván dor Sán dor u. 7.

B-Au dit Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001468 9151 Ab da Ár pád út 13.

BECK-AUDIT Könyv vizs gá ló, Könyv ve ze tõ, Adó ta nács adó Bt. 000507 9400 Sop ron Má tyás ki rály u. 11. II. em. 7.

CENTRUM AUDITOR Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001550 9400 Sop ron Fran ken burg u. 2/a.

CENZUS Pénz ügyi Szol gál ta tó Kft. 000508 9200 Mo son ma gya ró vár Pat kó út 6.

CONTO-AUDIT Szám vi te li Könyv vizs gá la ti Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001000 9400 Sop ron Kõ sze gi út 5/a. II/206.

DÉRY Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001576 9400 Sop ron Fe hér Dá ni el u. 17.

DR. HADARICS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001492 9026 Gyõr Zó lyom u. 42.

ECOREX AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001215 9022 Gyõr Czu czor G. u. 15. fszt. 5.

ECOREX TRAINING Gaz da sá gi Ta nács adó és Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002142 9025 Gyõr Bál int M. u. 145.

ER-BÉ Könyv vizs gá ló Bt. 000509 9023 Gyõr Kas sák La jos u. 7.

ERMI-TIM Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002122 9024 Gyõr Hon véd u. 7.

ÉRTÉK-ADÓ Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001987 9027 Gyõr Ipar u. 102.

EUFORM-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ér ték becs lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002105 9400 Sop ron Új te le ki út 1-5.
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EURO-BILANZ AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000833 9400 Sop ron Er zsé bet u. 5.

FÖLDES Könyv vizs gá ló Kft. 000510 9028 Gyõr Far kas Már ton u. 8/b.

FRANEK Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ BT. 000802 9200 Mo son ma gya ró vár Ság vá ri u. 44.

FÜLÖPNÉ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Bt. 000912 9012 Gyõr Man du la út 29.

GP-Au dit Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001668 9024 Gyõr Ba bits M. u. 3.

H-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000517 9021 Gyõr Ara di vér ta núk út ja 18.

INFO PARTNER Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002348 9200 Mo son ma gya ró vár Vá rallyai György u. 27.

INTER-ECONOMIX Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000513 9400 Sop ron Zer ge u. 23.

ITAG-ÖKOLEX Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001618 9022 Gyõr Liszt Fe renc u. 21.

JAKAB Könyv vizs gá ló Kft. 000515 9026 Gyõr Hé der vá ri u. 41.

KASSZA-AUDIT Könyv ve ze tõ, Au di tá ló, Szer ve zõ, Szol gál ta tó, Adó ta nács adó Kft. 000516 9400 Sop ron Ber zse nyi D. u. 13.

KÉK FÕNIX Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002048 9011 Gyõr Mo gyo rós u. 20.

KERTÉSZ ÉS SIMON Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002288 9023 Gyõr Kas sák L. u. 10. I/5.

KISFALUDY ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Be té ti Társaság 001971 9330 Ka pu vár Szent Lász ló u. 18.

KÓGENS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000826 9022 Gyõr Ár pád u. 21.

KONTÓ-BILANZ Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001474 9400 Sop ron Õsz u. 1.

KONZULENS ‘97 Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002126 9400 Sop ron Fü re di sé tány 4.

KUN & KUN Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001497 9028 Gyõr Mo zsár u. 38.

KUTI AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002310 9021 Gyõr Ba ross Gá bor u. 22. III/13.

L és B Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Könyv ve ze tõ Bt. 000519 9451 Röj tök mu zsaj Mu zsa ji u. 15.

LENGYEL és WÁGNER Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000520 9021 Gyõr Ár pád u. 21. III.3.

LOVASI Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Iro da Kft. 000521 9011 Gyõr Bú za vi rág u. 39.

Ma gyar és Oszt rák Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001909 9400 Sop ron Fü re di sé tány 9. II/3.

MENTORING Pénz ügyi-Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000522 9022 Gyõr Apá ca u. 39.

MEZÕ ÉVA Könyv vizs gá ló Kft. 001374 9024 Gyõr Ba ross G. u. 41.

NEPROSZ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Bt. 001282 9024 Gyõr Ko vács Mar git út 15.

NOBI-AUDIT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001796 9011 Gyõr Mol nár u. 34.

ÖSSZHANG Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001977 9400 Sop ron Ván dor S. u. 5-7.

PANNÓNIA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001990 9023 Gyõr At ti la u. 12.

PILLÉR AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 000524 9082 Nyúl Ve res Pé ter u. 49.

POZSGAI TÁRSAK Könyv vizs gá ló Kft. 000523 9022 Gyõr Ár pád u. 71.

PRAJCZER Ügy vi te li Be té ti Tár sa ság 002202 9400 Sop ron Mar git bá nyai u. 33.

PREVENTAX Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001756 9022 Gyõr Apá ca u. 44.

PROFI-CONT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001491 9012 Gyõr Ybl Mik lós u. 22.

RAAB-AUDIT Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000525 9012 Gyõr Hegy mes ter u. 50.

RÁDLY Könyv- és Adó szak ér tõ Kft. 000526 9022 Gyõr Kiss Já nos u. 7/a.

RISK Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Szám vi te li Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000527 9024 Gyõr Bar tók u. 19.

SILVER TAX Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001478 9028 Gyõr Lo vas u. 1.

T-K Ügy vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001432 9200 Mo son ma gya ró vár Kos suth u. 14.

TAX-ÓVÁR Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000913 9200 Mo son ma gya ró vár Mo so nyi út 53. III. em. 6.
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TECH-SZOL Szol gál ta tó Kft. 000529 9028 Gyõr So mo gyi Im re u. 12.

V & V ADÓ-CONSULT Gaz da sá gi Ta nács adó, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001860 9012 Gyõr Man du la út 18.

VARGA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000799 9025 Gyõr Bál int M. u. 4.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - HAJDÚ-BIHAR

Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„INVESTORG-2000-90” Könyv vizs gá ló Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001393 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 84.

„LN AUDIT” Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001649 4027 Deb re cen Si nai M. u. 7. VIII/24.

„MENTOR-AUDIT” Könyv vizs gá ló Kft. 001266 4024 Deb re cen Szent An na u. 9.

A.R.P. Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000534 4028 Deb re cen Dam ja nich u. 37.

ABAKUSZ-ADÓ Könyv vizs gá ló, Szám vi te li és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002137 4030 Deb re cen Paj tás u. 7/a.

ADOMIX 2000 Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Be té ti Társaság 001662 4262 Nyí ra csád Er dé lyi u. 4.

ADOMIX AUDIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002173 4024 Deb re cen Já szai Ma ri tér 6. IV/2.

AGRO-KALK Pénz ügyi-Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000940 4030 Deb re cen Lencz u. 14.

ARGYELLÁN GYÖRGYNÉ Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001731 4028 Deb re cen Dam ja nich u. 37

AUDIT 2 Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000535 4029 Deb re cen Csa pó u. 61. I/1.

AUDIT TEAM 2000 Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001140 4031 Deb re cen Kró ni kás u. 5. I. em. 5.

AUDIT-PERCENT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001956 4181 Nád ud var Kö sely u. 19.

AUDIT-SALDO Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002344 4026 Deb re cen Pé ter fia u. 2. IV/409.

AUDITAL-6 Könyv vizs gá ló, Szám vi te li, Pénz ügyi és Adó ta nács adó Kft. 000536 4220 Haj dú-
bö ször mény

Kál vi ne um u. 16.

AUDITEX Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001523 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 136.

AUDITOR 66 Könyv vizs gá ló Kft. 000537 4100 Be rettyó új fa lu Ta vasz krt. 12/a.

BIG-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Üz le ti Ta nács adó  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001763 4225 Deb re cen (Jó zsa) Észa ki sor 75.

BÍRÓ AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000953 4031 Deb re cen Bar tók Bé la u. 66.

BONITAS ‘97 Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002177 4024 Deb re cen Bur gun dia út 4. I/4.

BOOK-AUDIT Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002232 4027 Deb re cen Do mo kos L. u. 14. I/6.

CAPITAL-CONTROLL Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002220 4024 Deb re cen Csa pó u. 1-3. II. lh. II/1.

CASH-LEGAL Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001931 4025 Deb re cen Tö rök B. u. 1. te tõ tér 17.

CONSORTES Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001819 4090 Pol gár Hõ sök út 96.

CSATLÓS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001382 4026 Deb re cen Beth len u. 31. II. em. 8.

CSIRMAZ Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000539 4033 Deb re cen Be reg szá szi P. u. 21.

DECOR-P Pénz ügyi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001811 4220 Haj dú bö ször -
mény

13 Vér ta nú u. 50.
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DÉMA-INDEX Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001933 4025 Deb re cen Pi ac u. 58. II. lh. 1/18.

DERA TEAM Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002204 4028 Deb re cen Bak sai Sán dor u. 10.

DV-AUDIT Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001863 4033 Deb re cen Ke nyér u. 16/a.

EAST-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Rész vény tár sa ság 001216 4025 Deb re cen Szé che nyi u. 15.

ECONO-STAR Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000541 4025 Deb re cen Sze pes sé gi u. 11.

EDIT-AUDIT Szol gál ta tó Kft. 001305 4025 Deb re cen Vö rös marty u. 12. fszt. 2.

ELIT-H Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000542 4029 Deb re cen Do bó u. 8.

FAIR-CONTROL Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000543 4032 Deb re cen Ká ro li G. u. 45.

FEDÁM-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001824 4028 Deb re cen Bo tond u. 9.

FERIAN Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001705 4031 Deb re cen Ist ván út 87. I/3.

FIX-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002159 4200 Haj dú szo bosz ló Ma jor u. 42

FÓKUSZ-1 Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001338 4031 Deb re cen Szé che nyi u. 69/A. fszt. 1.

FÖLDESI EMMA  Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000915 4033 Deb re cen Meggy fás u. 3.

GÁMA AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001451 4025 Deb re cen Pi ac u. 1. 2/19.

GARZÓ-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó szak ér tõ és Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001429 4095 Fo lyás Vö rös had se reg u. 17.

HORVÁTH Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001151 4032 Deb re cen Nyék u. 79.

HUNGARO AUDIT Könyv szak ér tõ, Adó és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000941 4024 Deb re cen Pi ac u. 58. fszt. 13.

I.K.SZ. 98. In for má ci ós, Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000810 4100 Be rettyó új fa lu Tar dy u. 1.

INFORMA Könyv vizs gá ló Kft. 001077 4029 Deb re cen Csa pó u. 78.

IRÁNYT ADÓ KATÓ Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002353 4029 Deb re cen Csa pó u. 84. 2/6.

IRÁNYTADÓ Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000942 4031 Deb re cen De rék u. 78.

JENET Au dit Könyv vizs gá ló Kft. 000954 4024 Deb re cen Vár me gye há za u. 5.

KÁLLAY-MESTER Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000545 4026 Deb re cen Bem tér 14. I/2.

KOMPLEX AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000546 4024 Deb re cen Kos suth u. 38. fszt. 2.

Könyv vizs gá ló In té zet Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000914 1138 Bu da pest Ró bert Ká roly krt. 12/b. IV. 19.

KTK-2000 Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001923 4025 Deb re cen Er zsé bet u. 30.

M+B Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Bt. 001231 4026 Deb re cen Hon véd u. 1. fszt. 1/1.

MÉRTÉKADÓ-AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001910 4032 Deb re cen Tho mas Mann u. 27. fszt. 2.

MILE-AUDIT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000547 4032 Deb re cen Tes se dik S. u. 20.

MOBIL AUDIT 98. Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001388 4024 Deb re cen Pi ac u. 58. II. em. 36.

PDH AUDIT Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000549 4032 Deb re cen Nyék u. 53.

RÁCZ ÉS DOMJÁN Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000550 4033 Deb re cen Be reg szá szi P. u. 8.

RATKU ANTAL Könyv vizs gá ló Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001802 4032 Deb re cen Sánt ha Kál mán u. 42.

REPORT & AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001511 4032 Deb re cen Bö ször mé nyi út 47. I/5.

SZAKÉRTÕ-TEAM Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000955 4026 Deb re cen Pé ter fia u. 2.

SZANYI AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002290 4033 Deb re cen Ke re zsi End re u. 13.

SZEKERES Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000956 4033 Deb re cen Kõrö si Cso ma S. u. 7/B.

SZENCZI-DIVIZOR  Üz let vi te li Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000852 1125 Bu da pest Tren csé ni u. 39/c. fszt. 3.

TREND-ER Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000553 4032 Deb re cen Hat va ni Ist ván u. 38. II. em. 12.
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VIDA ÉS PAPP Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001714 4024 Deb re cen Liszt Fe renc tér 5. fszt. 4.

VIERA AUDIT Könyv vizs gá lói, Köny ve lõi és Adó ta nács adói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002136 4031 Deb re cen Ist ván út 79. fszt. 2.

VOLLAY-AUDIT Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000554 4030 Deb re cen Mál na u. 54.

WINAUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002295 4024 Deb re cen Nap u. 5.

ZAJGATÓ AUDIT  Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001180 4087 Haj dú do rog Fo ga dó u. 22.

ZÁR-SZÁM-ADÓ Könyv vizs gá lói és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000555 4200 Haj dú szo bosz ló Kos suth u. 62.

ZPE Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 001152 4025 Deb re cen Pi ac u. 75.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - HEVES

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„STEUERTIP” Adó-, Könyv szak ér tõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001832 3300 Eger Szál lo da u. 5.

„SZIGNO 2000” Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001639 3300 Eger Ce cey Éva u. 18/A.

AGRIA PRIVÁT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Szol gál ta tó Kft. 000916 3300 Eger Klap ka Gy. u. 9.

AGRIA-CREDIT Könyv vizs gá ló, Könyv ve ze tõ és Gaz da sá gi Szak ta nács adó Bt. 001534 3300 Eger Zöld fa u. 19.

ARIADNE 2000 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001929 3200 Gyön gyös Beth len G. u. 10/1. fszt. 3.

B ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000556 3300 Eger Nagy-Eged út 13.

BNB AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó- és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001166 3300 Eger Pe tõ fi u. 19.

COLORADÓ’97 Pénz ügyi Szám vi te li Üz le ti Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000957 3036 Gyön gyös tar ján Tûz ol tó u. 6.

DPM-ECONOMIX Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Ta nács adó Kft. 000557 3214 Nagy ré de Kert al ja u. 1.

EGER-AUDIT Könyv szak ér tõ és Ta nács adó Kft. 000558 3300 Eger Tri ni tá ri us út 2.

HA-ZÁM Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000917 3245 Recsk Kos suth út 17.

HOZAM 2000 Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001089 3200 Gyön gyös Bor nem issza u. 8.

INEZ AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000809 3300 Eger Or go nás tér 4. I/3.

K + B CONTROLL Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001627 3300 Eger Ko lozs vá ri út 40. fszt. 1.

K-K KASZT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó- és Szám vi te li Ta nács adó, Gaz da sá gi Szolg. Kft. 000827 3360 He ves So mo gyi u. 2/b.

KASZA AUDIT Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002375 3360 He ves Po zso nyi u. 1.

KONTÓ KONTROLL ‘91 Könyv szak ér tõ, Könyv ve ze tõ, 
Gaz da sá gi Ta nács adó és Ke res ke del mi, Szol gál ta tó Kft.

002206 3200 Gyön gyös Szö vet ke ze ti u. 3.

KONTROLL-97 Könyv vizs gá ló, Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 000560 3300 Eger Tör vény ház u. 7.

KROATIN Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 001583 3214 Nagy ré de Hu nya di u. 16.

LTD Könyv vizs gá ló, Könyv ve ze tõ és Va gyon ke ze lõ Kft. 000561 3200 Gyön gyös Fõ tér 7.

MONÉTA-96 Könyv vizs gá ló és Könyv ve ze tõ Kft. 000562 3212 Gyön gyös ha lász Al kot mány u. 27.

OMEGA-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001622 3300 Eger Cif ra ka pu u. 142. fszt. 2.

PARTNER 94. Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002043 3032 Apc Vas út út 1.

PELAZOL Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000563 3300 Eger Új sor u. 73.

PRONETT AGRIA Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001944 3300 Eger Te le kes sy u. 11. fszt. 2.
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PROTECT-97 Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002318 3231 Gyön gyös soly mos Fecs ke út 75.

SZ-2000 Au dit és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001947 3300 Eger Bál int pap út 1/b.

SZIGNET EGER Könyv vizs gá ló és Könyv ve ze tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001948 3300 Eger Ber csé nyi Mik lós út 17. 1/4.

TABULARÁZA-AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002328 3231 Gyön gyös soly mos Bá nyász u. 12.

TISZA-AUDIT Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 001463 3300 Eger Mo csá ry La jos u. 11.

TÓTH-AUDIT Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000565 3300 Eger Szé che nyi út 2. I. em. 2.

UNIFOCUS Könyv vizs gá lói, Pénz ügyi és Szám vi te li Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000566 3300 Eger Re me nyik Zs. u. 8.

VVA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001758 3351 Ver pe lét Rá kó czi u. 2/7.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„ÜGYVIVÕ” Köny ve lõ, Pénz ügyi- és Könyv vizs gá ló-Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Társaság

001720 5000 Szol nok Pó lya Ti bor u. 22.

ÁDI Adó szak ér tõ, In gat lan ér té ke lõ, Könyv szak ér tõ, Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000668 1145 Bu da pest Emí lia u. 24-28. III/14.

ANALITIKA Szám vi te li  Ta nács adó és Könyv vizs gá ló BT. 000811 5000 Szol nok Ber csé nyi út 28. II/24.

AUDITOR SZOLNOK Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó 
és Va gyon ér té ke lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

000669 5000 Szol nok Óvo da u. 2.

AUDITPARTNER Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002052 5000 Szol nok Roz ma ring u. 15.

BARTUCZ ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló, Ér té ke lõ és Ta nács adó Kft. 000670 5000 Szol nok Szig li ge ti u. 3. I/3.

BON CONSEIL Gaz da sá gi Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002283 5340 Kun he gyes Ga ray u. 2/a.

CENZUS 96 Könyv vizs gá lói Szol gál ta tó Kft. 000672 5000 Szol nok Kar czag Lász ló út 5. V/44.

CON-TÚR IRODA Könyv vizs gá ló & Ta nács adó Kft. 000673 5400 Me zõ túr Ma gyar u. 3.

DE MINIMIS Szám vi te li és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002356 5051 Zagy va ré kas Dr. Ta ró di u. 2.

ECOTEAM Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000674 5000 Szol nok Kos suth tér 7. I. em. 6.

FEHÉRNÉ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001133 5000 Szol nok Mar ko tá nyos út 8.

FG AUDITOR Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000804 5300 Kar cag Arany Já nos u. 22.

FÖLDHÁZI Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001967 5100 Jász be rény Mik száth Kál mán u. 13.

GARANCIA Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 002004 5100 Jász be rény Szent há rom ság tér 2. I/1.

GÉ-ER Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000677 5350 Ti sza fü red Kül sõ kert sor 69.

GMB Hol ding Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001919 1024 Bu da pest Ró mer Fló ris u. 34. fszt. 5.

HADADI Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001535 5350 Ti sza fü red Bé ke u. 6/a.

HITELESITÕ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000971 5000 Szol nok Dam ja nich u. 1. I. em. 2.

HONESTUS 2000 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001400 5000 Szol nok Sza pá ry u. 16. II/1.

HOZAM-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001075 5000 Szol nok Má ria u. 27.

IGNÁCZ Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001665 5000 Szol nok Má ria u. 10.

JAGOS Könyv vizs gá ló és Au di tá ló Kft. 000678 5091 Tó szeg Rá kó czi u. 29.
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Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

KIRÁLYFI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002053 5000 Szol nok Szé che nyi krt. 41.

KONSULTEAM Könyv vizs gá lói és Üz let vi te li Ta nács adó Kft. 001529 5000 Szol nok Ma lom u. 10.

KONTHORIZONT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000680 5000 Szol nok Ga ga rin út 23.

KONTÓVILL Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002254 5100 Jász be rény Cso kor út 13.

KONTROLLPONT Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 002108 5000 Szol nok Má ria u. 42.

KRASZNAI CONSULTING Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000681 5000 Szol nok Ked ves sor 9.

KUNSZENT PROBITAS Könyv vizs gá ló Kft. 001287 5440 Kun szent már ton Ke rü le ti ház út 10.

LG AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002127 5000 Szol nok Rá kó czi út 7/1.

MECÉNÁS 96 Könyv szak ér tõ és Ügy vi te li Kft. 000845 5000 Szol nok Szol nok Is pán krt. 3. I/7.

MEN-AUDI-TOR Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001076 5435 Mart fû Szol no ki út 136.

MÉRLEG-KONTROLL Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 000682 5000 Szol nok Cso ko nai út 79.

MORÁL Adó ta nács adó és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002008 5300 Kar cag Ker tész u. 4.

Nagy né Könyv vizs gá lói és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001624 5000 Szol nok Cso ko nai u. 53. III. em. 8.

NEMES Könyv szak ér tõ Kft. 001559 5000 Szol nok Rá kó czi út 75.

P.SZ.SZ. Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Bt. 000685 5000 Szol nok Cza kó Ele mér u. 20. I/4.

PRIVÁT HASZON Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000686 5000 Szol nok Pe tõ fi u. 14.

RÁCIÓ Könyv ve ze tõ, Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001240 5000 Szol nok Kos suth tér 10/C. fszt. 1.

REAL-CASH Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Adó ta nács adó Kft. 000687 5000 Szol nok So mo gyi B. u. 5.

REÁLTÕKE Ügy vi te li Szol gál ta tó és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002055 5000 Szol nok Szent Ist ván ki rály u. 1.

RNÉ AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000688 5100 Jász be rény Szent Lász ló u. 14. II. em. 4.

SÁBA AUDITOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000690 5000 Szol nok Só lyom út 3/b. I/1.

Sán ta és Tár sa Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001660 5091 Tó szeg Fáy A. u. 1.

STÁDIUM Vál lal ko zá si és Adó ta nács adó Kft. 000692 5100 Jász be rény Le hel ve zér tér 9.

SZAKÉRT Adó szak ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000693 5100 Jász be rény Ál mos út 9.

Szám Kont roll Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000694 5000 Szol nok Bar tók B. u. 57.

SZÛCS ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Ta nács-ADÓ Kft. 000974 5000 Szol nok Len gyel Lé gió út 2. fszt. 2.

THIRA AUDIT Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002340 5000 Szol nok Hold u. 19

TISZA BROSS AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000846 5000 Szol nok Kos suth tér 10/b. fszt. 3.

U + K Au dit Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001926 5052 Új szász Le hel út 39.

ZALA és TÁRSA Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001630 5000 Szol nok Cso ko nai u. 63.

KÖNYVVIZSGÁLÓI TÁRSASÁGOK - KOMÁROM-ESZTERGOM

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„KÖNYVELÕ IRODA” Be té ti Tár sa ság 002276 2800 Ta ta bá nya Már ci us 15. út 7. fszt. 3.

„S.+ CONFIDENT AUDIT” Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001006 2545 Du na al más Cso ko nai u. 17/D.

„S.+Con ti rA u dit” Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Ok ta tó és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001801 2900 Ko má rom Asz ta los Bé la u. 29.
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Név
Nyil ván tar tá si
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Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

ABROKONT-AUDIT Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002171 2536 Nyer ges új fa lu Rá kó czi F. u. 12.

ÁDÁM-SZÁMADÓ Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001111 2890 Ta ta Agos tyá ni út 43.

AF-KONTING Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Iro da 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002156 2522 Dág Szé che nyi tér 11.

APEX-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000567 2890 Ta ta Ady E. u. 67.

ASC Adó szak ér tõ és Pénz ügyi-Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001202 2890 Ta ta Ady E. u. 13.

ATTRÓ Könyv vizs gá ló,  Adó és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001169 2800 Ta ta bá nya Gyõ ri út 16/b.

AUDAX PLUS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002317 2900 Ko má rom Már tí rok út ja 35.

AUDIT 4U Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó ta nács adó Be té ti Társaság 002018 2800 Ta ta bá nya Tu li pán köz 7.

BAKOS-KULCSÁR AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000568 2890 Ta ta Do bo zi u. 1

Ba ra Ma Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002020 2943 Bá bol na Kis fa lu dy ltp. C. ép. I/4.

BOTTLIK ÉS TÁRSA Köny ve lõ Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002087 2898 Kocs Kos suth u. 79.

BRIGHT-AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001577 2890 Ta ta Nap ló kert u. 1/a.

EGYENSÚLY-91 Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kft. 000569 2510 Do rog Hõ sök te re 5. I. em. 1.

eN TeLL Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000570 2800 Ta ta bá nya Már tí rok u. 81/a.

EXPERT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000571 2500 Esz ter gom Ré vész Bé la u. 7.

FÕKÖNYV 2003. Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002196 2536 Nyer ges új fa lu Pe tõ fi S. u. 6.

G und G Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001405 2852 Kecs kéd Maj ki út 5.

HÁROM Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kft. 001201 2890 Ta ta Tó vá ro si kor zó 2. I. em.

HONRÓ Au dit, Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002252 2523 Sá ri sáp Hu nya di J. u. 20.

K ÉS M AUDITOR Könyv vizs gá ló, Adó és Mû sza ki Szak ér tõi Iro da Kft. 000572 2890 Ta ta Er zsé bet ki rály né tér 1.

KALKULÁTOR Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001970 2840 Orosz lány Rad nó ti M. u. 14.

KALKULUS PLUS Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001794 2800 Ta ta bá nya Hu nya di tér 4. fszt. 2.

KNOW-HOW AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõi Kft. 000573 2800 Ta ta bá nya Fõ tér 20.

KUTICS Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000574 1095 Bu da pest Mes ter u. 11. I/2.

LIZA-UDITECH Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002255 2836 Baj Tán csics Mi hály u. 43.

LP CONTROLL Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001940 2800 Ta ta bá nya Vad vi rág u. 69/a.

LUGOSI Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001498 2800 Ta ta bá nya Je ge nye u. 36.

MACROMIRAGE-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõi Kft. 000575 2517 Kesz tölc Ady End re u. 24.

METODUS CONSULT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002361 2800 Ta ta bá nya Már tí rok út ja 81/a.

MOORE STEPHENS WAGNER Könyv vizs gá ló Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000581 2900 Ko má rom Er dé lyi u. 4.

OFF-X Könyv vizs gá ló Kft. 001005 2500 Esz ter gom Des sewf fy u. 5/A.

PENATES Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001991 2823 Vér tes som ló Al kot mány u. 7.

POINT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001992 2840 Orosz lány Esz ter há zy u. 23.

SZÁM-ADÓS Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002030 2837 Vér tes szõ lõs Er dõ sor 21.

SZINTETIKA AUDIT Szám vi te li- és Adó szak ér tõ Kft. 001004 2941 Ács Zal ka Má té u. 9.

SZOROBÁN AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó szak ér tõ Be té ti Társaság 002182 2800 Ta ta bá nya Al kot mány u. 34.

SZÖVI-AUDIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001786 2890 Ta ta Do bo zi u. 3/a.

TAXTIKA AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000577 2800 Ta ta bá nya Vad vi rág u. 32.
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Név
Nyil ván tar tá si
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Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

ÜGYVITEL Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000578 2500 Esz ter gom Baj csy-Zs. u. 4. II. em. 212.

V & V Ta nács adó és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000579 2800 Ta ta bá nya Má jus 1. u. 57.

VÁLLALKOZÁS Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001574 2800 Ta ta bá nya Jó kai u. 61.

VÉRTES AUDIT Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Szám vi te li és Pénz ügyi Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002305 2837 Vér tes szõ lõs Ka vics u. 10.

VIRSIK ÉS TÁRSA Adó szak ér tõ, Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000580 2800 Ta ta bá nya Szent Bor bá la tér 6.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - NÓGRÁD

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„KMN-Au dit” Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001427 1031 Bu da pest Sil vá nus sé tány 19.

„SZAKÉRTELEM T ÉS T” Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001605 3104 Sal gó tar ján Ró zsa fa u. 1/a.

ACCOUNT SYSTEM Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001759 1038 Bu da pest Blan ka köz 1/a.

AUDIT TEAM Mér leg Fe lül vizs gá ló és Gaz da sá gi Szak ta nács adó BT 000582 3100 Sal gó tar ján Ru ha gyá ri út 8.

B-ALT Szám vi te li Kft. 000966 2669 Ipoly ve ce Bem u. 13.

BL-VICONTO Szám vi te li Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002058 2660 Ba las sa gyar mat Arany Já nos út 48.

CZ-CONTROLL Be fek te té si és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001435 1133 Bu da pest Vi seg rá di út 76. III/1.

FLOWER & FLOWER Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000583 3104 Sal gó tar ján 
(Zagy va pál fal va)

Bu da pes ti út 46.

HÍDAVATÁS Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002287 3064 Szur dok püs pö ki Sza bad ság út 246.

IRON X Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001634 3121 Sal gó tar ján So mo si u. 24/a.

JO-GA Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000585 1062 Bu da pest Pod ma nicz ky út 65.

KONTROLL PLUSZ Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Be té ti Társaság 002080 1039 Bu da pest Jós u. 4. I/4.

MESTERNÉ BERTA ILDIKÓ Könyv vizs gá ló Kft. 000588 3100 Sal gó tar ján Pécs kõ út 12/c.

MUCSNÉ ÉS TÁRSA Köny ve lõ, Adó szak ér tõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000589 3100 Sal gó tar ján Szé rüs kert út 26.

TOP AUDITOR Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000967 3121 Sal gó tar ján Õr hely út 18.

UNIVERSAL AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000592 3104 Sal gó tar ján Köl csey út 19.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - PEST

Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„AUDITIPP” Ügy vi te li és Könyv vizs gá lói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002098 2051 Bi a tor bágy Baj csy-Zsi linsz ky u. 9.

„CONTO” Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002154 2700 Ceg léd Te le ki u. 19.

„KÖNYV-EVEREST” Könyv vizs gá ló, Szám vi te li, Pénz ügyi, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 002081 2113 Er dõ ker tes Rá kó czi út 32.

„SZALDO 2000” Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001784 2194 Tu ra Vas út út 17.

5
. szám

P
É

N
Z

Ü
G

Y
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
2

1
5



Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„SZÁM-ADÓ-KONTROLL” Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó, Va gyo nért., 
Szám vi te li és Gaz da sá gi ta nács adó Bt.

001486 2335 Tak sony Má ria u. 5.

„TAXA-TEAM 98” Pénz ügyi Szol gál ta tó és Ta nács adó Kft. 001274 2083 Soly már György-hegy u. 15.

ÁCS ÉS TÁRSA Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 001914 2200 Mo nor Rá kó czi u. 33.

ADAPTOR Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002096 2145 Ke re pes Vé csey u. 36.

ADÓ-KÖNYV Adó szak ér tõi és Könyv vizs gá lói Kft. 000593 2116 Zsám bok Kos suth La jos u. 79.

ADÓ-KP. Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002374 2096 Üröm Gör gey u. 8.

ADÓMONITOR Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000812 2011 Bu da ka lász Szé ché nyi út 72.

ARCTUS Szol gál ta tó Kft. 000596 2040 Bu da örs Õszi ró zsa u. 9.

ASZISZY Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Be té ti Tár sa ság 002116 2120 Du na ke szi At ti la u. 22.

AUDIT MENTOR Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001817 2360 Gyál Ady End re u. 47.

AUDIT NAVIGÁTOR Könyv vizs gá ló, Adó és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002366 2082 Soly már Ters tyánsz ky u. 10.

AUDIT PARTNER 2000 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001591 2040 Bu da örs Pat kó u. 7.

AUDIT SK Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000786 2085 Pi lis vö rös vár Fõ u. 92.

AUDIT UNIVERZUM Könyv vizs gá ló, Adó-, Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000927 2083 Soly már Ters tyánsz ky u. 10.

AUDIT-HM Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002119 2100 Gö döl lõ Pod ma nicz ky u. 42.

AUDIT-TREUHAND Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002274 2000 Szent end re Roz ma ring u. 15.

AUDITAL.HU Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002201 2600 Vác Cind ró ka u. 6.

AUDITÁSZ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000816 2045 Tö rök bál int Cso ko nai u. 3.

AUDITOR Tra de Szol gál ta tó Ke res ke del mi Kft. 000035 2030 Érd Gyû szû vi rág u. 47.

B.A. Kon tír Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002211 2045 Tö rök bál int Kas tély u. 21/b.

B.B. ÁZSIÓ AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002208 2373 Da bas Kos suth La jos u. 93.

BALANCE-INFO Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002019 2314 Ha lász te lek Ró zsa u. 4/4.

Ba logh és Tár sai Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001651 2600 Vác Zi chy H. u. 12.

BARTHA Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Be té ti Tár sa ság 001790 2040 Bu da örs Fûz fa u. 10-12.

BENKÓ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000598 2092 Bu da ke szi Jó kai u. 39.

BERNULA ÉS KISS Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000599 2011 Bu da ka lász Bok ros u. 57.

BÉVA Könyv vizs gá ló Kft. 000817 2011 Bu da ka lász Cik lá men u. 2.

BLACK Könyv vizs gá ló, Ok ta tá si és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002139 2094 Nagy ko vá csi Rad nó ti u. 15.

BODON és NAGY Könyv szak ér tõi és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000818 2119 Pé cel Isa sze gi út 60.

BON ER-Au dit Adó ta nács adó, Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001578 2141 Csö mör Knip fer u. 7.

BUDATÁV Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000601 2094 Nagy ko vá csi Ady End re u. 1.

BÜRO GANG Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001986 2112 Ve res egy ház Hon véd u. 3.

CAROLUS CHOVÁN Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001743 2040 Bu da örs Csi ki u. 25/a.

CASH-FLOW Va gyon ér té ke lõ,Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 001162 2030 Érd Szép Ilon ka u. 41.

CENSOR ‘2000 Könyv vizs gá ló- Adó ta nács adó, Szol gál ta tó Be té ti Társaság 001676 2700 Ceg léd Bé ke u. 23.

CENSOR Köny vvizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000066 2310 Szi get szent mik lós Har csa köz 8.

CONSULTA Gaz da sá gi Szak ta nács adó és Könyv szak ér tõ Kft. 000603 2440 Száz ha lom bat ta Dam ja nich u. 32.

CONTABLE SZM Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000604 2040 Bu da örs Li li om u. 7/2.

CONTACT AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000605 2192 Hé víz györk Kos suth u. 122.
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COUNTTECH Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002187 2760 Nagy ká ta Ró zsa F. u. 33.

CVIKKER Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000606 2730 Al ber tir sa Kál vin u. 24.

CZÁR KONTÍR Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002346 2100 Gö döl lõ Rö ges ut ca 44.

DEXTER-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002349 2347 Bu gyi Ady End re u. 13.

DIMADO Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002140 2030 Érd Nagy La jos u. 72.

DR. FÁBIÁN ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000120 2040 Bu da örs Sza bad ság u. 286.

DUNA-CONTROLL Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002368 2120 Du na ke szi Ba goly u. 12.

DUNAAUDITING Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001339 2316 Tö köl Csé pi u. 18.

DUNAUDIT ‘94 Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001904 2120 Du na ke szi Már ton Áron u. 17.

DUPLEX Könyv vizs gá ló Kft. 000607 2000 Szent end re Bük kös part 55/b.

ECOCOMPLEX Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000608 2096 Üröm Kert u. 49.

ECONO-PHARMA Szám vi te li és Könyv vizs gá lói Bt. 000096 2051 Bi a tor bágy Ká posz tás kert u. 6. I/3.

ECOSTAR Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000923 1066 Bu da pest Te réz krt. 40. I/13.

ELE-CASH Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001703 2030 Érd Tor dai u. 8.

ELSÕ MAGYAR AUDIT HOLDING Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002184 2143 Kis tar csa De ák Fe renc u. 10.

ERDÕSI és TÁRSA Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001891 2040 Bu da örs Li li om u. 15.

ERGILKO Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001540 2141 Csö mör Etel ka u. 48.

ERKONT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001853 2360 Gyál Gesz te nye u. 17.

EST-FORTIS Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000918 2045 Tö rök bál int Meggyes u. 14.

ETALON-AUDITOR Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001918 2310 Szi get szent mik lós Sár ga ró zsa u. 13.

EURO-KONTO Könyv szak ér tõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001548 2000 Szent end re Eg res u. 21/d.

EUROPRÜFER Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001132 2000 Szent end re Õr to rony u. 13.

ÉVADÓT MEGFEJTÕ Könyv vizs gá lói, Köny ve lõi, Adó szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002320 2071 Páty Tu li pán u. 7.

EVENTUM Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001394 2100 Gö döl lõ Eper jes u. 9.

EXPECT Könyv vizs gá ló és Üz le ti Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001715 2330 Du na ha rasz ti Ne fe lejts u. 11.

FAIR AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Köz gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000610 2151 Fót Szent Ist ván u. 15.

FIDLER & TÁRSAI Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Bt. 000986 2377 Ör kény Pe tõ fi u. 19.

FIX DUO Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001766 2040 Bu da örs Sza kály Má tyás u. 9.

FÓKUSZ-AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ, Szol gál ta tó Kft. 001554 2081 Pi lis csa ba Bé la ki rály u. 13.

FÓT AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001219 2151 Fót Bo kor u. 19.

G’AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000807 2120 Du na ke szi Strom feld u. 11.

H & SZ CONTROLLING Szám vi te li El szá mo lá so kat és Adó ta nács adást vég zõ 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001688 2100 Gö döl lõ Pe tõ fi tér 15.

H. B. FLASH Ügy vi te li Szol gál ta tó és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002162 2013 Po máz Ond u. 9.

HERHOF Könyv vizs gá ló Kft. 001341 2000 Szent end re Szta ra vo dai út 104/B.

HEVESI ÉS HEVESI Könyv szak ér tõ és Va gyon ér té ke lõ Kft. 001270 2011 Bu da ka lász Ker tész u. 2.

HH AUDIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 001527 2330 Du na ha rasz ti Ró zsa u. 25.

HIPERVISOR Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001182 2000 Szent end re Szél ke rék u. 41.

HUNTERLAND Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001629 2040 Bu da örs Ba bér u. 7.

I & M AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001706 2013 Po máz Ár vács ka u. 1822/4.
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IDS EURO Szám vi te li és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002079 2100 Gö döl lõ Si mon Ist ván u. 28.

IO.KB. Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002101 2192 Hé víz györk Kos suth u. 122.

J.M. 2002 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002041 2000 Szent end re Mat hi ász u. 28.

K+M Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001428 2600 Vác Ûr ha jós u. 3.

K.F. AUDIT Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001922 2760 Nagy ká ta Baj csy-Zs. u. 26.

KALAMÁRIS Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000615 2040 Bu da örs Akác fa köz 9.

KO-BACK Könyv vizs gá ló Kft. 000616 2360 Gyál Ber csé nyi u. 74.

KOMFORT PLUSZ Köny ve lõ és Szol gál ta tó Bt. 000991 2181 Ik lad Kos suth L. u. 12.

KOMPLEX-KONTO Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000824 2120 Du na ke szi Ka zin czy u. 53.

KONTO KORÓDI Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000617 2000 Szent end re Be rek u. 22.

KONTROLLÕR Könyv vizs gá ló Bt. 001125 2092 Bu da ke szi Rá kó czi u. 68.

KÖNYV-ELL-2 Köny ve lõ, Ok ta tó és Ta nács adó Kft. 000618 2440 Száz ha lom bat ta Gyöngy vi rág u. 6.

KUNITS Könyv szak ér tõ Bt. 001277 2093 Bu da je nõ Szi ta kö tõ u. 3.

KVALITÁS ‘96 Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kft. 001084 2040 Bu da örs Ön tõ u. 13.

L.V.S. Könyv szak ér tõ-Szol gál ta tó Kft. 000839 2120 Du na ke szi Va dász u. 6.

LAUDIT 2000 Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001708 2094 Nagy ko vá csi Eöt vös u. 8.

LAW on CONTO Könyv vizs gá ló Rész vény tár sa ság 001504 2100 Gö döl lõ He ge dûs Gy. u. 2/a.

LEIMSZIDER ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000784 2085 Pi lis vö rös vár Hu nya di köz 3.

M-CONTROLL Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000214 2030 Érd Ger gely u. 6.

M.E.G.G. Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000945 2040 Bu da örs Sza bad ság u. 240.

MAGNUM Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000620 2737 Ceg léd ber cel Pes ti út 33.

MANDRAGÓRA Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002339 1031 Bu da pest Mo nos to ri út 10.

MEDIATIO Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002152 2120 Du na ke szi Ba rát ság út 42/a. IV/9.

MEDIÁTOR-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000614 2000 Szent end re Pan nó nia u. 24/a.

MÉRLEG 2000 Szám vi tel szer ve zõ és Üz let vi te li Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002063 2621 Ve rõ ce Liszt F. u. 4.

MÉRLEG-ADÓ Könyv vizs gá ló, Szol gál ta tó és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001975 2344 Döm söd Ár pád u. 4.

MÉRLEG-DOKTOR Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000621 2045 Tö rök bál int Fló ra u. 14.

Mé ta u dit Könyv vizs gá la ti és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001942 2040 Bu da örs Ibo lya u. 26.

MILE-STONES Könyv vizs gá ló, Ál ta lá nos Gaz da sá gi és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kft. 001459 2461 Tár nok Ha za té rõk út ja 8.

MONA AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000921 2011 Bu da ka lász Batt hy ány u. 31.

MT AKTIVA Könyv vizs gá ló BT. 000844 2373 Da bas Köl csey u. 1/a.

Nagy és Go dó Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 002342 2049 Di ósd Pil lan gó u. 35.

OPTI-BILANZ AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó- és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000992 2030 Érd Ve len cei út 40/b.

PARTNER-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000987 2014 Cso bán ka Cin ke u. 10.

PARTNER-CONTROLL Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001820 2120 Du na ke szi Ba goly u. 12.

PATYI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá lói Szol gál ta tó Kft. 000842 2461 Tár nok Má ria u. 2/b.

PEPI Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Üz le ti Ta nács adó Kft. 001536 2014 Cso bán ka Pa no rá ma út 546/5.

PFCC Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001854 2038 Sós kút Jó kai Mór u. 13.

PKI Könyv vizs gá ló Iro da Kft. 000622 2120 Du na ke szi Kosz to lá nyi u. 6.

PRIM-AUDIT 2005. Könyv szak ér tõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002337 2111 Sza da Kis fa lu dy u. 20.
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PRÍMAUDIT Szám vi te li Szol gál ta tó és Cég épí tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002065 2000 Szent end re Fá cán u. 3.

PROFIT-ADÓ 2000 Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002281 1222 Bu da pest Mé zes fe hér u. 17. II/9.

PROFITMENTÖ Szám vi te li és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000623 2100 Gö döl lõ Dó zsa György u. 5-7. VII. em. 49.

PROFORT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000624 2370 Da bas Sem mel we is u. 10. I/c.

PROKONTO-MENTOR Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000625 2013 Po máz Be et ho ven u. 6.

PSJ Au dit Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001872 2628 Szob Ár pád u. 30.

RBM-Au dit Vál la la ti Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000626 2030 Érd Szö võ u. 8.

REAL-TAX AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000843 2440 Száz ha lom bat ta Sport u. 6.

RECTUS Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002102 2016 Le ány fa lu Ri gó u. 1/b.

RÉDY Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001899 2162 Ör bottyán Esze Ta más u. 31.

REFERENCIA  Szám vi te li, Pénz ügyi és Ke res ke del mi Be té ti Társaság 001980 2600 Vác Pa csir ta u. 8/a.

REKORD ‘96 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001127 2111 Sza da Arany Já nos u. 11.

REXA-2 Könyv vizs gá ló Kft. 001275 2045 Tö rök bál int Meggyes u. 6.

RIKOBOL KÖNYVVIZSGÁLÓ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001500 2112 Ve res egy ház Fõ út 22.

RÕZSE 2000 Könyv vizs gá lói és Köny ve lõi Bt. 000993 2700 Ceg léd Be de u. 12.

SBM Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Bt. 000628 2049 Di ósd Jó kai u. 21.

SERES AUDITOR Ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000629 2310 Szi get szent mik lós Szent Mik lós u. 3/c.

SHT AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000630 2100 Gö döl lõ Lá zár Vil mos u. 36.

SILVERCONTO Könyv vizs gá ló, Adó- és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002217 2011 Bu da ka lász Fürj u. 5/a.

SK KONTROLL Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000868 2000 Szent end re Õsz apó u. 15.

SL TEAM Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001946 2700 Ceg léd Fel ház u. 9.

SOMOGYI 1995. ÉS TÁRSA Pénz ügyi, Ta nács adó és Szol gál ta tó Bt. 001185 2000 Szent end re Szél ke rék u. 41.

STANDARD AUDITING CONSULTING Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002293 2143 Kis tar csa Batt hy ány u. 7/F. fszt. 2.

SZÁ-BA CONSULTING Kft. 001547 2014 Cso bán ka Szõ lõ u. 4.

Szám-Szi get Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002131 2310 Szi get szent mik lós Ba ross u. 12.

SZÁMKONT Szám vi te li, Szá mí tás tech ni kai Gaz da sá gi Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. 000631 2071 Páty Ibo lya u. 27.

SZÁMVITEL’96 Köny ve lõi Be té ti Tár sa ság 000848 2700 Ceg léd Ná dor u. 13.

SZINTARÉV Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002103 2220 Ve csés Tol di Fe renc u. 57/a.

SZIRMAI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001785 2111 Sza da Ár pád u. 28.

T.U.D. MÁRTON Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Bt. 000451 2119 Pé cel Ár pád u. 20.

TARTOZIK-KÖVETEL Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Szol gál ta tó Kft. 000633 2600 Vác Tö rök he gyi út 10. II. em. 1.

TAXAKONTIR Könyv szak ér tõ, Adó ta nács adó és Szoft ver ké szí tõ Kft. 000634 2100 Gö döl lõ Ka zin czy krt. 23. I. em. 6.

TAXATIO Adó zá si és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 002268 2014 Cso bán ka Üdü lõk út ja 43.

TELESOFT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001683 2626 Nagy ma ros Jó kai u. 9.

Ti ko Con sul ting Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000635 2045 Tö rök bál int Ma dách I. u. 1/a.

TOLDI Köny ve lõ Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001995 2083 Soly már Tol di u. 37.

TOMCSÁNYI AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001528 2120 Du na ke szi Szon dy u. 3.

TREIER és RITTER Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000636 2040 Bu da örs Li li om u. 15.

TRENDINVEST Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000637 2370 Da bas Baj csy-Zs. u. 16/2.
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TRIGA-INFORM Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000111 2040 Bu da örs Sza bad ság u. 47.

TRUST-AUDIT Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002270 2120 Du na ke szi Jó si ka u. 9.

V & V AUDITOR Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Szol gál ta tó Be té ti Társaság 000995 2100 Gö döl lõ Köl csey F. út 11.

VASS Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000638 2030 Érd Szar ka u. 4.

VETAX Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001667 2118 Dány Szé che nyi u. 56.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - SOMOGY

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„AUDITING-97” Könyv vizs gá ló Kft. 000989 7570 Barcs Sé ta tér 9/2.

„HAFLINGI” Adó ta nács adó, Könyv vizs gá ló és Ok ta tá si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001454 8710 Ba la ton-
szent györgy

Csil lag vár u. 85.

„HAMAR” Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 002023 8600 Sió fok Küsz he gyi u. 12/b.

„SZÁMVEVÕK” Könyv vizs gá ló és Könyv vi te li Kft. 000647 7400 Ka pos vár Pa csir ta u. 1/b.

„SZÖVCONTROL” Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001441 7400 Ka pos vár Baj csy-Zsi linsz ky u. 25.

KÁRPÁTI CONSULTING 99’ Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002238 7400 Ka pos vár Rippl-Ró nai u. 20.

ACCORDO Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002172 8858 Por rog szent pál Fõ u. 59.

AMAÉ Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002115 8621 Za már di Fõ u. 125.

ÁRVAI Adó- Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001556 8600 Sió fok Szép völ gyi u. 40.

ATÁD AUDIT Könyv vizs gá lói, Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002118 7500 Nagy atád Soms sich u. 14.

AUDIAT Könyv vizs gá ló Adó ta nács adó Kft. 000639 7400 Ka pos vár Vö rös te lek u. 44.

AUDIT-BOGLÁR Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000640 8630 Ba la ton bog lár Al ko tás u. 2/a.

B ÉS P Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000641 7400 Ka pos vár Te le ki u. 22. I. em. 1.

BARÁTH Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001593 8700 Mar ca li Rá kó czi u. 19.

BG-AUDIT Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001808 7400 Ka pos vár Bú za vi rág u. 37.

BSW Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002301 7400 Ka pos vár Né meth Ist ván fa sor 49.

CS & A Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ iro da Be té ti Tár sa ság 001702 8617 Kõ rös hegy Pe tõ fi u. 178.

CSABAI-HOHNER Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001917 7400 Ka pos vár Pe te L. u. 8.

ECODIT Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001905 8600 Sió fok Ne fe lejcs u. 46/a.

GALLAI ‘99 Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001644 7400 Ka pos vár Nem zet õr sor 9.

HV AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002370 7400 Ka pos vár Dam ja nich u. 6/b. II.l h. IV/2.

K.P.R. OPTIMUM Szám vi te li, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002237 7400 Ka pos vár Irá nyi D. u. 12-14.

KAPOCS Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000643 7400 Ka pos vár Dam ja nich u. 8-10.

KAR-AUDITOR Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001882 7400 Ka pos vár Zár da köz 4.

KONTROLL AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ, Szám vi te li és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000644 7400 Ka pos vár Szán tó u. 5.

MIKLE ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló, Szám vi te li Szol gál ta tó, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó KFT. 001852 7400 Ka pos vár Lé va u. 14.
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NYÉK Cso port Könyv vizs gá ló, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001709 7530 Ka dar kút Kör men di u. 40.

PENNER-AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000645 8600 Sió fok Ta nács ház u. 18. I. lh. IV/15.

PRINCIPIUM Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002266 7400 Ka pos vár Arany Já nos tér 8. II/1.

PVJ-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001642 7400 Ka pos vár Bras só u. 7.

SÁNDOR ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002240 7521 Ka pos mé rõ Dó zsa György u. 15/a.

SIÓ-CONTROLL Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000646 8600 Sió fok Fõ út 43.

SZITA és TÁRSAI Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001619 7400 Ka pos vár Ke reszt u. 1.

TABADAT Szám vi te li, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000648 8660 Tab Kos suth La jos u. 82. III. em. 15.

TEKE ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 001192 7400 Ka pos vár Nem zet õr sor 9. II. em. 1.

VA-SO Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 000649 7400 Ka pos vár Jó zsef u. 38.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„ADÓ-JÓKER 97” Könyv vizs gá ló- és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001951 4700 Má té szal ka Al kot mány u. 19. I/5.

„ADÓ-STIMM” Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002068 4700 Má té szal ka Mó ricz Zs. u. 91.

„ADÓPRAKTIKA 2000” Adó ta nács adó, Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001711 4400 Nyír egy há za Ep res kert u. 2/4.

„BRÁTISZ” Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001959 4400 Nyír egy há za Rá kó czi u. 5/b. 1/2.

„EURO-RATIÓ” Könyv vizs gá lói, Adó ta nács adó és Gaz da sá gi Szol gál ta tó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

002351 4400 Nyír egy há za Ró zsa út 41/a.

„KO-PREVENCIA” Üz le ti Szak ta nács adó és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002253 4524 Ajak Pe tõ fi u. 33.

„KÖVI-AUDIT” Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001894 4400 Nyír egy há za Hon fog la lás u. 15.

„NYÍR-STANDARD AUDIT” Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 001520 4431 Sós tó für dõ Ál lo más u. 15.

„PV AUDITOR” Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001697 4400 Nyír egy há za Kan dó K. u. 12.

„RAMI” AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001830 4551 Nyír egy há za
(Oros)

Meggyes u. 51/a.

„SZ és SZ” Be fek te tõ és Ta nács adó Kft. 000665 4400 Nyír egy há za Kör te u. 5. I. em. 3.

„TÖNKÕ-AUDIT” Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001487 1056 Bu da pest Szerb u. 2.

„V.F.K.” Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002244 4400 Nyír egy há za Kör te u. 5.

„VAL-ETHIK” Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002229 4400 Nyír egy há za Új szõ lõ u. 104.

AD-TA-MAX Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó-Köny ve lõ, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 001315 4765 Csen ger Mó ricz Zs. u. 18.

ADÓ-ÖTLET Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001913 4625 Zá hony Ady End re út 13-15.

ALPADRONE Szám vi te li Pénz ügyi és Ve ze té si Szol gál ta tó Kft. 000650 4400 Nyír egy há za De ák Fe renc út 3.

AMADÉ Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000938 4400 Nyír egy há za Er dõ sor 12. II. em. 14.

ANDREJCSIK Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõi Kft. 001568 4600 Kis vár da Köl csey út 4.

ARANYPARKER Köny ve lõ Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002016 4400 Nyír egy há za Kert u. 10. fszt. 1.
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Nyil ván tar tá si
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AUDIT STUDIÓ Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002071 4431 Nyír egy há za 
(Sós tó für dõ)

Für dõ u. 18/F.

AUDIT-DUÓ Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001997 4400 Nyír egy há za Vay Ádám krt. 4-6.

AUDIT-KONTIR Pénz ügyi Ta nács adó, Adó szak ér tõ és Könyv vizs gá ló Kft. 001516 4400 Nyír egy há za Kos suth u. 70. fszt. 1.

AUDIT-STAR Könyv vizs gá ló és Adó szak ré tõ Kft. 000815 4405 Nyír egy há za
(Bor bá nya)

Ka mil la út 9.

AUDITOR-CONTROL Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000651 4400 Nyír egy há za Szent Ist ván u. 2.

AUTENT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001592 4400 Nyír egy há za Tör pe u. 21.

AVIÓ AUDIT Könyv vizs gá ló, Szám vi te li és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001691 4400 Nyír egy há za Al pár I. u. 9.

ÁZSIÓ Könyv szak ér tõi, Gaz da sá gi Ta nács adói, Szol gál ta tói és Ke res ke del mi Kft. 002311 4400 Nyír egy há za Dó zsa György u. 1.

B & K AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001958 4400 Nyír egy há za Ó szõ lõ u. 114.

B*M*K AUDIT-CONZULTING Adó szak ér tõ Könyv vizs gá ló és Üz le ti Szak ta nács adó Kft. 000653 4400 Nyír egy há za Is ko la u. 7.

B.PÁL ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001729 4400 Nyír egy há za Ko rá nyi Fri gyes u. 66.

BADEN Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kft. 000652 4400 Nyír egy há za Kert u. 20. fszt. 2.

BEREG AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001170 4800 Vá sá ros na mény Dó zsa Gy. u. 30.

BONA-FAMA Könyv szak ér tõ és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000654 4400 Nyír egy há za Vö rös marty u. 9.

BU-VA Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000655 4400 Nyír egy há za Ta vasz u. 8.

DONIL-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000822 4405 Nyír egy há za 
(Bor bá nya)

Ha ran go zó út 37.

EST-HAJNAL „97” Ügy vi te li és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001966 4900 Fe hér gyar mat Sza mos u. 19.

EXPERTUS-AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Adó szak ér tõ Kft. 001217 4400 Nyír egy há za Mó ricz Zs. út 39. II. em. 9.

F & V ADÓSOKK Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002236 4400 Nyír egy há za Sza bó Lõ rinc út 2.

F és F AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001449 4400 Nyír egy há za Ho mok sor 9. II. em. 2.

FROZA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001401 4400 Nyír egy há za Fá bi án Z. út 36.

HADHÁZI Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002157 4551 Nyír egy há za
(Oros)

Friss u. 2.

HARIL AUDIT Könyv vizs gá ló Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001827 4400 Nyír egy há za Kö kör csin út 7.

HAVAS AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001581 4400 Nyír egy há za Kál vin tér 8.

HKH CONSULTING Szám vi te li és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001181 4551 Nyír egy há za
(Oros)

Kez dõ u. 15/a.

HOMA-TAX Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002107 4400 Nyír egy há za Szent Ist ván u. 2.

HRUBÓ ÉS TÁRSA Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002078 4400 Nyír egy há za Szi ta kö tõ u. 13.

I.W.T. Nem zet kö zi Gaz da sá gi Va gyon ke ze lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001431 4400 Nyír egy há za Fé szek u. 101.

INTER REAL AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Rt 000656 4400 Nyír egy há za Ber csé nyi út 3.

KELET AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001598 4400 Nyír egy há za Rá kó czi u. 18-20.

KELET Szö vet ke ze ti Könyv vizs gá ló Kft. 000924 4600 Kis vár da Köl csey út 5.

KONZULTÁNS Üz le ti Szak ta nács adó és Szol gál ta tó Bt. 000979 4400 Nyír egy há za Ná dor u. 20.

KREBS Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001974 4400 Nyír egy há za Ka le va la sé tány 36.

MÁGIKA AUDIT Könyv vizs gá ló Köny ve lõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001828 4400 Nyír egy há za Kór ház u. 9. I/4.

MARSSÓ AUDITOR Gaz da sá gi Szol gál ta tó és Ta nács adó Kft. 001552 4461 Nyír te lek Köl csey u. 1.
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NYÍR-AU DIT Könyv vizs gá ló Kft. 000980 4400 Nyír egy há za Moszk va u. 7/c. II. 9.

NYÍRCOORD Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Be té ti Társaság 002110 4400 Nyír egy há za Ga lamb u. 5/b.

NYIRKÖNYV Könyv szak ér tõi Bt. 000658 4400 Nyír egy há za Vas vá ri Pál út 21. II/8.

NYÍRSÉG AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001505 4405 Nyír egy há za Deb re ce ni út 226.

OZ AUDIT Könyv szak ér tõ Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000659 4400 Nyír egy há za Már tí rok te re 9. VII. em.

PRIMA-INFO In for má ci ós, Szol gál ta tó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001979 4400 Nyír egy há za Kö kény u. 120.

P RO FIT PLUSZ Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Szol gál ta tó Kft. 000660 4400 Nyír egy há za Dó zsa György u. 4-6. II/2.

PV AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 000661 4400 Nyír egy há za Mun kás u. 53.

QUALITY-MANAGER Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001749 4400 Nyír egy há za Ár pád u. 71. II/7.

RE ÁL PLUSZ Könyv szak ér tõ és Vál- lal ko zá si Kft. 000662 4400 Nyír egy há za Ko dály Zol tán u. 32. III/13.

REFERENS-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001972 4400 Nyír egy há za Her man Ot tó u. 3.

RUTIN 96. Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001945 4600 Kis vár da Dó zsa György út 1.

SEBÕKNÉ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000837 4400 Nyír egy há za Szél sõ bo ko ri u. 59.

SKONTRÓ-AUDIT Adó szak ér tõ-Könyv vizs gá ló Gaz da sá gi Szak ta nács adó Kft. 000663 4400 Nyír egy há za Fá bi án Z. u. 9.

SM GARANCIA Könyv vizs gá ló Kft. 000664 4400 Nyír egy há za Má tyás u. 6.

SZÁMLATÜKÖR 99’ Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Üz let vi te li Ta nács adó Be té ti Társaság 002146 4400 Nyír egy há za Só lyom u. 13-15.

SZÁMÜGYI Adó ta nács adó és Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 001739 4481 Nyír egy há za 
(Sós tó hegy)

Csa ba u. 46.

SZATVÁRI AUDITOR Gaz da sá gi Szol gál ta tó és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001606 4400 Nyír egy há za Le gye zõ u. 12/B. I. 5.

SZINTÉZIS Köny ve lõ és Adó ta nács adó Köz ke re se ti Tár sa ság 001848 4400 Nyír egy há za Pa csir ta u. 42.

T & T SZIGNÓ Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001245 4400 Nyír egy há za Al ma út 66.

TAX-CONTIR Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000666 4400 Nyír egy há za Csip ke u. 16. II/6.

TIR-AUDIT Pénz ügyi, Szám vi te li és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001684 4400 Nyír egy há za Blát hy Ot tó u. 1.

TOP AUDIT Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000981 4400 Nyír egy há za Szar vas u. 5-7. II. em. 2.

VÁRDA-AUDIT CONSULTING Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001453 4600 Kis vár da Csá szy L. út 7.

VIRRANO Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002245 4465 Ra ka maz Bé ke út 19.

ZAHLWELT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001755 4400 Nyír egy há za Ér u. 32.

ZATIK-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001800 4300 Nyír bá tor Ke nyér me zõ u. 1.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - TOLNA

Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

A & A Könyv vizs gá ló Kft. 000699 7130 Tol na Al kot mány u. 55.

ALISCA AUDIT Szám vi te li, Könyv vizs gá ló és Üz let vi te li Ta nács adó Kft. 000700 7100 Szek szárd Cin ka u. 45.

ALISCA-KONTÍR Köny ve lé si és Könyv vizs gá lói Be té ti Tár sa ság 002296 7100 Szek szárd Gróf P. u. 12. I/3.

AM-RI Köny ve lõ, Könyv szak ér tõ és Ta nács adó Kft. 001167 7100 Szek szárd Vas vá ri u. 11.
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Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

B RA IN-AU DIT Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001488 7100 Szek szárd Új fa lus sy u. 11.

CREDIT-PROFIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001960 7030 Paks Tol nai u. 2.

DUÁLKONTROLL Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001737 7130 Tol na Bem u. 14.

ERJA Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000701 7052 Kö lesd Rá kó czi u. 10.

EURAGENT Könyv szak ér tõ Pénz ügyi és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000702 7100 Szek szárd Ga ray tér 1.

F-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001579 7130 Tol na Szé che nyi u. 46.

KÉTCENT Könyv szak ér tõ Kft. 000703 7100 Szek szárd Nap fény u. 21.

KÉTYI ÉS TÁRSAI Könyv vizs gá ló Kft. 000704 7100 Szek szárd Al kot mány u. 3. fszt. 1.

KRIS TÁLY-Au dit Kft. 002026 7100 Szek szárd Ti nó di u. 5.

MÜLLERNÉ MAGYAR EDINA ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 001600 7200 Dom bó vár Gyöngy vi rág kör út 39/A.

PAGATOR Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000708 7100 Szek szárd Tán csics u. 32.

PÁMER AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001404 7030 Paks Szé che nyi tér 3.

PRÁKISZ Szám vi te li Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000709 7200 Dom bó vár Hu nya di tér 22/B. I/6.

RÉDER Könyv vizs gá ló Kft. 000994 7150 Bony hád Rá kó czi u. 1. I. em. 3.

RÉGIÓ Könyv szak ér tõ és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000710 7200 Dom bó vár Dom bó Pál u. 18.

RUTIN-AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001406 7100 Szek szárd Nap fény u. 11.

SIMON Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 000711 7146 Vár domb Tán csics u. 6.

SZ-AUDIT Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Bt. 000712 7100 Szek szárd Al kot mány u. 19.

SZ.G. Ta nács adó Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001575 7100 Szek szárd Hegy al ja u. 5.

SZÁMVITEL-ÕR Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002312 7030 Paks Bás tya u. 19.

SZEKSZÁRDI AUDIT Könyv vizs gá ló Kft. 001040 7100 Szek szárd Pa rász ta u. 80.

T-BALANCE Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000713 7132 Bo gyisz ló Du na u. 12.

VLAJT ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002214 7020 Du na föld vár De recs kei u. 14.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - VAS

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

ALPOK-AUDIT Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001610 9700 Szom bat hely Szent Fló ri án krt. 57. I/5.

AMP Au dit Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 000968 9700 Szom bat hely Pe tõ fi S. u. 20.

AUDIKONT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001469 9700 Szom bat hely Ver seny u. 1/c.

AUDIT KÖRMEND Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001569 9900 Kör mend De ák F. u. 9.

AUTENT Könyv vizs gá ló és Vál lal ko zá si Ta nács adó Kft. 000714 9700 Szom bat hely Su gár út 2. fszt. 1.

ÁZSIÓ Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002056 9700 Szom bat hely Wes se lé nyi u. 38/b.

B ÉS B AUDIT Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kft. 000715 9700 Szom bat hely Szt. Fló ri án krt. 2.
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Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

B3-LIMIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002343 9700 Szom bat hely Ju ri sich M. u. 17.

BALLANTIA Szám vi te li Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001696 9751 Vép Ki ni zsi Pál u. 12.

BÁNFI GABRIELLA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001643 9970 Szent gott hárd Tót fa lu si u. 60.

BILANZ-KONTROLL Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000716 9700 Szom bat hely Szent Fló ri án krt. 2.

DIVIDEND AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001614 9700 Szom bat hely Ki rály u. 7. fszt. 9.

DOMBY Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000717 9700 Szom bat hely Bo ros tyán kõ u. 33.

ELVIKA Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000718 9700 Szom bat hely Széll Kál mán u. 10.

ERELI Könyv vizs gá ló Kft. 000965 9737 Bük Hévíz u. 11.

FITOS és TÁRSA Szak ér tõ és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001632 9700 Szom bat hely Lo sonc u. 16.

HELP YOU Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 001246 9700 Szom bat hely De ák F. u. 36.

KÁRÓ-ADÓ Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Be té ti Társaság 001893 9700 Szom bat hely Kül sõ ná rai u. 6.

Ker-szám aDó Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000719 9700 Szom bat hely Gyön gyös par ti sé tány 2. II. em. 5.

KMC 2001 Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002336 9900 Kör mend Rá kó czi u. 9. I/4.

KONZEKVENS Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000720 9700 Szom bat hely Sav ária tér 1/g.

KÖNYVDOKTOR Könyv vizs gá ló és Könyv ve ze tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002313 9700 Szom bat hely Szél ke rék u. 6.

KÖSZ Ke res ke del mi, Szol gál ta tó Kft. 000969 9700 Szom bat hely So mo gyi B. u. 33.

LOGNER Könyv ve ze tõ Kft. 001229 9700 Szom bat hely Szent Im re her ceg u. 7.

MÉRLEG Könyv ve ze tõi Kft. 000721 9700 Szom bat hely Rá kó czi u. 50.

MÉRLEG-AUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001747 9700 Szom bat hely Kosz to lá nyi u. 2.

ÖNADÓZÓ Köny ve lõ, Könyv vizs gá lói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001726 9500 Cell dö mölk Dr. Gré fin tér 11.

PAPP Köny ve lõ Be té ti Tár sa ság 002180 9700 Szom bat hely Za lai u. 3.

POMOZI AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Adó ta nács adó Kft. 000722 9700 Szom bat hely Kõ sze gi u. 26. II/2.

PROMPT Köny ve lõ iro da és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002066 9700 Szom bat hely Sze les tey Lász ló u. 34.

PRUDENS PARTNERS Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002218 9700 Szom bat hely Za na ti u. 36.

RAGNAR Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó BT. 000970 9700 Szom bat hely Thö köly u. 43.

RATING & AUDIT Könyv vizs gá ló, Mi nõ sí tõ és Fi nan szí ro zá si Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

001746 9700 Szom bat hely Rá kó czi u. 1.

SALDO-LAND Szám vi te li, Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001753 9700 Szom bat hely Bár do si Né meth J. u. 53/a.

SOT Süd-Ost Tre u hand Szom bat hely Könyv vizs gá lói és Adó szak ér tõi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002341 9700 Szom bat hely Rá kó czi u. 50.

SZÁM-ADÓ Könyv vizs gá ló Kft. 000723 9700 Szom bat hely Welt her Ká roly u. 28.

TABULA RASA Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Bt. 000726 9700 Szom bat hely Sza bó M. u. 22.

TÓTH Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001567 9700 Szom bat hely Tö rök Ig nác u. 31.

VÁRFALVI Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000727 9700 Szom bat hely Su gár u. 11.

VASI ADÓ-TIPP Könyv vizs gá ló és Könyv ve ze tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000728 9721 Gen csa pá ti Hu nya di u. 466

VASI AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002272 9700 Szom bat hely Apá czai Cse re J. sé tány 6. fszt. 1.

VASI CENZUS Könyv vizs gá ló és Könyv ve ze tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000729 9700 Szom bat hely Mi kes Ke le men u. 21. III. 12.

VASI CREDITUM Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000730 9730 Kõ szeg Au guszt J. u. 2.
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Név
Nyil ván tar tá si
szám

Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

VASI Könyv vizs gá ló- és Köny ve lõ iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gú Társaság 002338 9700 Szom bat hely Fõ tér 3-5. II/4.

VASI REVIDIÁL Könyv vizs gá ló és Ügy vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000731 9700 Szom bat hely Bem J. u. 10.

VASI SZÁMADÁS Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000732 9600 Sár vár Sár szi get u. 12.

WEST AUDITORS INTERNATIONAL Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó 
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

000733 9700 Szom bat hely Szûr csa pó u. 40.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - VESZPRÉM

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„GOLD-PEN” Gaz da sá gi Ta nács adó Bt. 000743 8200 Veszp rém Bu da pest út 2.

„IURATUS” Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001881 8230 Ba la ton fü red Hor váth Mi hály u. 17.

„KISS LÁSZLÓNÉ” Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001810 8200 Veszp rém Sza bó köz 5.

„MER” Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002091 8200 Veszp rém Baj csy-Zs. u. 4.

„MÉRLEG 97” Szám vi te li és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001515 8100 Vár pa lo ta Má tyás ki rály u. 25.

„MÉRLEG” 2001 Könyv szak ér tõ, Köny ve lõ és Adó szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001616 8200 Veszp rém Vá mo si u. 6.

„PROFOR” Vál lal ko zá si Ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001883 8200 Veszp rém De ák F. u. 14/F.

„SAFETISS” Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001809 8200 Veszp rém Bar tók Bé la u. 14.

ABACUS 05 Könyv vizs gá ló és Köny ve lõ Iro da Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002373 8200 Veszp rém Ady End re u. 5.

AD ACTA 2000 Adó-, és Könyv szak ér tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000734 8200 Veszp rém Sza bad ság tér 5.

ADAT-KONT Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. 000861 8596 Pá pa De ve cse ri u. 5.

AUDIT STANDARD Könyv vizs gá ló, Pénz ügyi és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002175 8220 Ba la ton al má di Er kel Fe renc u. 51.

AUDITÁLÓK Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000736 8200 Veszp rém Hold u. 16.

AUTHENTICUS Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000737 8200 Veszp rém Bu da pest u. 8.

BAK-TER Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002057 8200 Veszp rém Ady End re u. 71/b.

BOLDIZSÁR ÉS FIA Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000738 8200 Veszp rém Al kot mány u. 17. I/6.

DIMÉNY ÉS FERENCZ Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000741 8200 Veszp rém Bú za vi rág u. 12.

EKOPARTNER Szám vi te li Ta nács adó Kft. 000742 8500 Pá pa Vály u. 4.

FERJÁN-AUDIT Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ, Adó ta nács adó és Ok ta tó Kft. 001384 8200 Veszp rém Mik száth Kál mán u. 5/i.

H & K AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001892 8200 Veszp rém Jó kai u. 38.

H-STANDARD Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001694 8200 Veszp rém Nagy L. út 4.C. lh. II/9.

HÁRS Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001730 8500 Pá pa Mán di Már ton Ist ván u. 1. I/5.

INTERKOMPLEX Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. 000745 8200 Veszp rém Kos suth u. 21. III/16.

KAMONDY és TÁRSAI Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002060 8200 Veszp rém Vé csey K. u. 8/0.

KISS ÉS TÁRSA Adó ta nács adó és Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002024 8500 Pá pa Kla u zál G. u. 4. I/6.

KLIRING Szol gál ta tó és Ta nács adó Kft. 000746 8500 Pá pa Mo zsár u. 14.

KÓRÓDI ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Könyv szak ér tõ, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 002025 8230 Ba la ton fü red Kos suth L. u. 13. 
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Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

KVITANCIA 2002. Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó és Köny ve lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002062 8500 Pá pa Bás tya u. 24. I/1.

LÁNCZI Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi Ta nács adó és Egyéb Szol gál ta tó Kft. 000944 8411 Veszp rém 
(Ká dár ta)

Lán czi u. 1/a.

LEX-1950 Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi  Ta nács adó Kft. 000946 8200 Veszp rém Sáf rány u. 5. G. ép.

MÁTYÁS és PARTNERE Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 001896 8200 Veszp rém Bu da pest u. 2.

MERITUM Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001584 8400 Aj ka Pe tõ fi Sán dor u. 13.

MOBIL CONTO Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002109 8200 Veszp rém Sáf rány u. 25.

ORG-AUDIT Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 001171 8200 Veszp rém Ka bay Já nos u. 1.

PALATINUS ÉS TÁRSA Könyv vizs gá lói és Köny ve lõi Kft. 000926 8200 Veszp rém Sor ház u. 3/a.

PIKÓ ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kft. 001332 8229 Cso pak Vad vi rág u. 2.

POLÁNYI Gaz da sá gi-Pénz ügyi Ta nács adó és Köny ve lõ Kft. 000748 8460 De ve cser Rá kó czi u. 27.

PRAKTIK-PROFIT Ügy vi te li és Ál ta lá nos Szol gál ta tó Kft. 001172 8200 Veszp rém Nap u. 10.

QUALITÁS Gaz da sá gi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 000750 8200 Veszp rém Me gye ház tér 2.

REÁLUNIO Könyv szak ér tõ, Va gyon ér té ke lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000752 8200 Veszp rém Ady E. u. 7/b.

RÉNES Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000836 8400 Aj ka Mes ter u. 1.

RIFLI Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Bt. 001273 8200 Veszp rém Pi pacs u. 7.

SCHULCZ ÉS TÁRSA Szám vi te li Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002300 8230 Ba la ton fü red Arad u. 30.

SIGNATOR AUDIT Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 000753 8200 Veszp rém Rad nó ti tér 2.

SOLIDUS-2000 Könyv vizs gá ló és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft. 000754 8200 Veszp rém Ki ni zsi u. 6.

SOÓS ÉS TÁRSA Köny ve lõ Iro da Kft. 000755 1027 Bu da pest Fõ u. 73. III. 301.

STRAUDIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000948 8200 Veszp rém Mus kát li u. 6.

SY-MURG Pénz ügyi Ta nács adó és Könyv vizs gá ló Kft. 001372 8200 Veszp rém Fás kert u. 3/a.

SZÉKELY Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 000725 8300 Ta pol ca Bá nyász u. 21. A. ép.

SZÉLL Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000756 8200 Veszp rém Baj csy-Zs. u. 8.

SZIGNO-PROFIT Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kft. 000757 8300 Ta pol ca Feny ves u. 7.

TÖMPE ÉS TÁRSA Könyv vizs gá ló, Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács adó Be té ti Társaság 000758 8200 Veszp rém Ady E. u. 78/c.

TREND 21 Könyv vizs gá lói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002135 8200 Veszp rém Sor ház u. 3/a.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK - ZALA

Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„ADÓORVOS” Könyv vizs gá lói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 002363 8754 Ga lam bok Ró zsa u. 35.

„ANNO ‘93-AUDIT” Könyv szak ér tõ, Adó- és Pénz ügyi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001628 8960 Len ti Kos suth u. 3/B.

„ÉBEN” Köny ve lõ, Könyv vizs gá ló és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001713 8900 Za la eger szeg Bí ró Már ton u. 8.

„GM-AUDIT” Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002284 8360 Keszt hely Strom feld u. 18.

„KONFIDENCIA-AUDIT” Gaz da sá gi Ta nács adó Be té ti Tár sa ság 002304 8900 Za la eger szeg Ne ke res di u. 26.

„REÁLAUDIT” Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Be té ti Tár sa ság 001603 8921 Za la szen ti ván Mar ga ré ta út 25.
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Név
Nyil ván tar tá si

szám
Irsz. Vá ros Ut ca Ház szám

„SZÁMOK” Könyv vizs gá ló,  Köny ve lõ és Ok ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 000983 8900 Za la eger szeg Ady End re u. 45-47.

ADÓINVEST Köny ve lõ és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002195 8900 Za la eger szeg Batt hy ány u. 3-7.

BARKÓCÁS Könyv vizs gá ló, Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001889 8800 Nagy ka ni zsa Ki rály u. 31/a.

CONTO-KANIZSA Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 002302 8800 Nagy ka ni zsa Pé ter fai u. 15/5.

ÉPM Köny ve lõ és Szak ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001841 8800 Nagy ka ni zsa Fõ út 2.

EVIDENCIA 2000 Ügy vi te li Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. 000982 8900 Za la eger szeg Ka bók La jos út 20.

EXACT ‘98 Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001692 8900 Za la eger szeg Ki ni zsi u. 80. E/5.

FÕKÖNYV Könyv vizs gá ló, Köny ve lõ és Ta nács adó Kft. 000759 8900 Za la eger szeg Er dész u. 80. fszt. 4.

G és Á Ügy vi te li, Szer ve zõ és Szol gál ta tó BT. 000805 8900 Za la eger szeg Rá kó czi u. 25.

JOÓNÉ and JOÓ Könyv vizs gá ló, Adó szak ér tõ Kft. 000760 8900 Za la eger szeg Vár kör u. 9.

KÓSA CONSULTING Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. 000761 8900 Za la eger szeg Köz tár sa ság u. 60/3.

LACONTO-AUDIT Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. 001532 8900 Za la eger szeg Já kum F. u. 6.

LAUF-AUDIT Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001465 8900 Za la eger szeg Ady u. 45-47.
II/202-203.

LENT-EXPERT Adó ta nács adó, Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Be té ti Társaság 001475 8960 Len ti Pe tõ fi út 4.

NÍVÓ-PRESENT Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001601 8921 Pe tõ he nye Bé ke u. 26.

OPTIK ‘97 Adó ta nács adó és Könyv vizs gá ló Be té ti Tár sa ság 001989 8360 Keszt hely Nyár fa u. 27.

PANNONCONSULT Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Kft. 000762 8800 Nagy ka ni zsa Te le ki u. 19.

PANNONCONTROL Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Szak ta nács adó Kft. 001179 8900 Za la eger szeg Kosz to lá nyi u. 11.

PARTNER KÖNYVELÕIRODA Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 002049 8900 Za la eger szeg Gó lya hír u. 15.

PENGÕ ‘99 Könyv szak ér tõ, Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001681 8991 Tes kánd Sport u. 9/c.

PENGÕ-97 Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 000988 8868 Le te nye Kos suth út 15.

PÉNZINFO Könyv szak ér tõ és Szak ta nács adó Kft. 000763 9800 Vas vár Szent mi hály fal vi u. 19/a.

PRO AUDIT 5000 Könyv vizs gá ló és Pénz ügyi Ta nács adó Bt. 001173 8900 Za la eger szeg Hegy al ja u. 18.

REND-ADÓ Könyv vizs gá ló és Adó szak ér tõ Kft. 001189 8960 Len ti Szö vet ke zet u. 4.

SK HUNGÁRIA Köny vizs gá ló, Adó- és Gaz da sá gi Ta nács adó In for ma ti kai Bt. 001543 8900 Za la eger szeg Rá kó czi út 10-22. IV/54.

SOMOSKEÕY ÉS TÁRSA Kkt. 000299 8800 Nagy ka ni zsa Dó zsa György út 114/4.

STANDARD Köny ve lõ és Könyv vizs gá ló Kft. 000764 8900 Za la eger szeg Tüt tös sy u. 10.

SYGNÓ AUDIT Könyv vizs gá ló, Adó ta nács adó, Köny ve lõ és Ok ta tó Kft. 000765 8900 Za la eger szeg Jed lik Ányos u. 12.

TAXTREND Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Bt. 000929 8900 Za la eger szeg Lan dor he gyi u. 41. II. em. 6.

VM-AUDIT 2000 Könyv vizs gá ló és Gaz da sá gi Ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001754 8895 Pusz ta ma gya ród Fõ u. 71.

WEST HUNGARY AUDIT Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság 001134 8900 Za la eger szeg Ady u. 2.
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Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri

Hi va ta lá nak

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a
bel sõ el len õri ál lás be töl tésé re

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény, va la mint a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé -
sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 23.) Korm. ren de let ál tal elõ írt
al ka lma zá si fel té te lek:

- bün tet len elõ éle tû ma gyar ál lam pol gár ság,

- szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (köz gaz da sá -
gi, jo gi) vagy más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö -
vet ke zõ ké pe sí té sek va la me lyi ké nek a meg lé te: ok le ve les
pénz ügyi re vi zo ri, pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri, ok le -
ve les könyv vizs gá lói, költ ség ve té si el len õri, mér leg ké pes
köny ve lõi, il let ve az zal egyen ér tékû ké pe sí tés, Bel sõ El -
len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze te ok le ve les bel sõ el len õri,
ok le ve les in for ma ti kai rend szer el len õri,

- a fen ti ek ben meg ha tá ro zott kép zett ség és ké pe sí tés
mel lett leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il -
let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá sos ál lo má nyú
szol gá la ti vi szony meg lé te köt ség ve té si, pénz ügyi vagy szám -
vi te li mun ka kör ben,

- fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek..

Fel ada tai:

A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint.

Elõnyt je lent: el len õr zé si te rü le ten szer zett szak mai
gya kor lat.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- az is ko lai vég zett sé get, kép zett sé get ta nú sí tó ok -
irat(ok) má so la ta it,

- há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény és a he lyi ren de let sze rint.

A be töl ten dõ mun ka kör rel kap cso la tos bõ vebb fel vi lá -
go sí tást a sze mély ügyi ügy in té zõ a (33) 542-096-os te le -
fon szá mon tud ad ni.

A je lent ke zé se ket Dr. Szol no ki Im re al jegy zõ ré szé re 
le het be nyúj ta ni.

Cím: 2500 Eszt ergom, Szé che nyi tér 1.

HIRDETMÉNYEK

Fel hív juk T. Hir de tõ ink fi gyel mét ar ra, hogy az ér vény -
te le ní tett bé lyeg zõk kel és ira tok kal kap cso la tos hir de té si
meg bí zá su kat a kö vet ke zõ két cím bár me lyi ké re küld he tik
pos tán vagy fa xon:

Pénz ügy mi nisz té ri um Jo gi és Igaz ga tá si Fõ osz tá lya
(Pénz ügyi Köz löny Szer kesz tõ sé ge)
1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér 2-4. Fax: 327-2413

Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la ut ca 6. Fax: 266-5099

Az egyéb cí mek re kül dött meg ren de lés csak ke rü lõ úton 
jut el a szer kesz tõ ség be, ezért meg je le né se fe les le ges ké se -
del met szen ved het.

Fel hív juk fi gyel mü ket to váb bá ar ra, hogy a bé lyeg zõ
(irat) ér vény te len né nyil vá ní tá sá nak nap ját min den eset -
ben kö zöl jék, mert en nek hi á nyá ban kény te le nek va gyunk
a meg ren de lõ le vél dá tu mát fel tün tet ni, ami az ese tek több -
sé gé ben nem fe di a va lós hely ze tet.

Saj ná lat tal kö zöl jük egy út tal, hogy a be ér ke zõ meg ren de -
lé se ket idõ hi ány mi att nem áll mó dunk ban vissza iga zol ni.

Tá jé koz tat juk T. Meg ren de lõ in ket, hogy a hir de tés nek
nem mi nõ sü lõ köz le mé nyek, hir det mé nyek köz zé té te li dí ja
11 000 Ft + áfa kéz irat ol da lan ként, me lyet a ki adó a meg -
je le nést kö ve tõ en ki szám láz.

(A Szer kesz tõ ség)

Közlemény

Do bos Ist ván (2300 Rác ke ve, Baj csy-Zsi linsz ky u. 119.)
la ká sá ra 2006. ja nu ár 13-án be tör tek, TECMA 196F tí pu sú 
(gyár tá si szám: 8ST03131) pénz ár gé pet el tu laj do ní tot ták.

*

Nagy Ist ván (2117 Isa szeg, Vi rág u. 6.) üz le te 2005. de -
cem ber 20-án FASY JUNIOR tí pu sú (gyá ri szám:
491000330) pénz tár gép pel együtt le égett.

Ér vény te le ní tett bé lyeg zõk
(al fa be ti kus sor rend ben)

DOBOS ISTVÁN
TÜZELÕANYAG-KISKERESKEDÕ

2300 Rác ke ve, Baj csy-Zs. u. 119.
Adó szám: 63458604-1-33

fel ira tú bélyeg zõ jét el tu laj do ní tot ták, hasz ná la ta 2006. ja -
nu ár 13-tól ér vény te len.

*
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SNOWFOX

In ter na ti o nal Kft.

1238 Bu da pest,

Hel sin ki út 124-126.

10356656-2-43

fel ira tú bé lyeg zõ je elve szett, hasz ná la ta 2006. feb ru ár
15-tõl ér vény te len.

Ér vény te le ní tett ira tok
(al fa be ti kus sor rend ben)

AEGON Ma gyar or szág Ál ta lá nos Biz to sí tó Zrt. be je -
len té sei:

04885809 05260746 00419013

04014355 05062922 02047052

02047065 04680055 04730792

sor szá mú díj nyug ta-csekk lap jai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. ja nu ár 20-tól ér vény te len;

va la mint

04135627 04135672 04135685

04135698 04135702 04135715

04135728 04135731 04776996

04777061 05552245

sor szá mú díj nyug ta-csekk lap jai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. ja nu ár 24-tõl ér vény te len;

valamint

04081890 040819040 04081917

04081861 04081874 04081887

04081829 04081832 04081845

04081858 04081799 04081803

04081816 04081786 04081773

03657401 03657414 04081757

04081760 03657384 03657397

03657371 02825188 03305430

00274050

sor szá mú díj nyug ta-csekk lap jai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. ja nu ár 25-tõl ér vény te len;

va la mint

03281433 02950280 02950310

03615687 00360933 00360975

sor szá mú díj nyug ta-csekk lap jai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. feb ru ár 9-tõl ér vény te len;

és

05347793 05243903

sor szá mú díj nyug ta-csekk lap jai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. feb ru ár 21-tõl ér vény te len.

*

Al li anz Hun gá ria Biz to sí tó Rt. be je len té sei:

Dél-al föl di Igaz ga tó sá ga

se géd-mo tor ke rék pár cím ke 025361

utas biz to sí tá si köt vény gar ni tú ra 233105833

sor szá mú nyom tat vá nyok el vesz tek, hasz ná la tuk 2006.
ja nu ár 30-tól ér vény te len;

va la mint

Észak-bu da pes ti Igaz aga tós ága

Glo bal II. 23519850 23519655

23518663 23518674-676

23519703-704 23519710

23519718 23519726

23519731-733 23519737

23519739 23011603-604

23011609 23175926-929

23175936-937 23336008

23138616 23138649

23138664 23138675

23138691-696 23138556-557

23138699 23341936-950

23638627-628 23527087-088

2005. évi Smkp cím ke 011421-422

Át vé te li el is mer vény 8430741-750

sor szá mú nyom tat vá nyok hasz ná la ta 2006. feb ru ár 9-tõl 
ér vény te len;

va la mint

Kö zép-du nán tú li Igaz ga tó sá ga

8118151-8118200

sor szá mú át vé te li el is mer vény tömb el ve szett, hasz ná la ta
2006. feb ru ár 22-tõl ér vény te len;

és

Észak-bu da pes ti Igaz ga tó sá ga

8437334-350

sor szá mú át vé te li el is mer vény tömb el ve szett, hasz ná la ta
2006. feb ru ár 28-tól ér vény te len.

*
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Do bos Ist ván (2300 Rác ke ve, Baj csy-Zsi linsz ky u. 119.)
be jelen té se:

CT260150-CT260200

sor szá mú kész pénz fi ze té si szám la tömb  hasz ná la ta 2006. 
ja nu ár 13-tól ér vény te len.

*

D.A.S. Jog vé del mi Biz to sí tó Zrt. be je len té se:

0061101-0061125

0046001-0046025

sor szá mú díj nyug ta tömb je el ve szett,  hasz ná la ta 2006. ja -
nu ár 29-tõl ér vény te len.

*

Ga ran cia Biz to sí tó Rt. be je len té se:

3175741-3175770

3177751-780

sor szá mú nyug ta tömbjeinek hasz ná la ta 2006. feb ru ár
17-tõl ér vény te len.

*

Hol ló Ist ván (2000 Szent end re, Cse resz nyés u. 152.) be -
je len té se:

A B1051701-1057150

sor szá mú szám la tömb hasz ná la ta 2005. no vem ber 30-tól
ér vény te len.

*

Un ion Biz to sí tó Rt. be je len té se:

100016401-100016450

sor szá mú nyug ta tömb je el ve szett, hasz ná la ta 2006.
már ci us 7-tõl ér vény te len.

*

Win tert hur Biz to sí tó Zrt. be je len té se:

315051-315100

sor szá mú nyug ta tömb jé nek hasz ná la ta 2006. már ci us
13-tól ér vény te len.
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1232 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

A szer kesz té sért fe lel a Pénz ügy mi nisz té ri um Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tá lya. 
Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Jó zsef ná dor tér 2-4. Te le fon: 327-2120.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla u. 6. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Elõ fi ze tés  meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy
fa xon: 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fáma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy
a  Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), 
il let ve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
Meg je le nik szük ség sze rint. Éves elõ fi ze té si díj: 27 720, fél évre: 13 860 Ft. Egy pél dány ára: 1518 Ft.
Hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát is kí ván al kal maz ni, tar to zik azt fo tó zás ra al kal mas mó don meg ren de lé sé hez
mellék elni. A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
HU ISSN 0133-8544

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
06.0788 - Nyom ja: a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.




