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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
7/2006. (VI. 13.) MNB

rendelete

a „Fertõ kultúrtáj” emlékérme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Fer tõ kul túr táj” meg ne ve -
zés sel 5000 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér mét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2006. jú ni us 22.

2.  §

(1) Az em lék ér me 925 ez re lék fi nom sá gú ezüst bõl
 készült, sú lya 31,46 gramm, át mé rõ je 38,61 mm, szé le
 recézett.

(2) Az em lék ér me elõ lap ján a kö zép me zõ ben re pü lõ
nagy kó csag áb rá zo lá sa lát ha tó. Az em lék ér me szé lén kör -
irat ban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” fel irat, a „BP.”
ver de jel, a „2006” ve ré si év szám és Sza bó Vi rág ter ve zõ -
mû vész mes ter je gye ol vas ha tó. Az em lék ér me bal fel sõ
szé lén, a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” fel ira tok
kö zött, két víz szin tes sor ban, az „5000” ér ték jel zés és a
„FORINT” fel irat ol vas ha tó. Az em lék ér me elõ lap já nak
ké pét e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az em lék ér me hát lap ján kö zé pen íves vo nal ta lál ha -
tó, amely fö lött a Fer tõ tó áb rá zo lá sa lát ha tó, az elõ tér ben
part men ti ná das sal, a hát tér ben a Schne e berg hegy vo nu -
la tá val. Az íves vo nal alatt a „FERTÕ KULTÚRTÁJ” fel -
irat ol vas ha tó, a fel irat alatt pe dig a fer tõ di Es ter há zy-kas -
tély áb rá zo lá sa lát ha tó. Az em lék ér me hát lap já nak ké pét e
ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 10 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
5000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver -
hetõ.

4.  §

Ez a ren de let 2006. jú ni us 22-én lép ha tály ba.

Já rai Zsig mond s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
a 7/2006. (VI. 13.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 7/2006. (VI. 13.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

44/2006. (VI. 13.) FVM
rendelete

az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról
és az alrészletek megjelölésérõl

Az ön ál ló in gat la nok azo no sít ha tó sá ga ér de ké ben az in -
gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény
90.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) do mí ni um: a köz igaz ga tá si egy ség hez tar to zó, ön -

álló KSH kód dal ren del ke zõ, föld raj zi lag kü lön ál ló egy -
ség;

b) kü lön le ges kül te rü let: a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi
LV. tör vény ha tály ba lé pé sé ig zárt kert nek mi nõ sü lõ te rü let;

c) köz pon ti bel te rü let: a köz igaz ga tá si egy ség köz pont -
já ban levõ bel te rü let, amely a te le pü lés össze füg gõ, be épí -
tett rész e, ahol jel lem zõ en a köz igaz ga tá si szer vek he lyez -
ked nek el;

d) kü lön ál ló bel te rü let: a köz igaz ga tá si egy ség köz pon ti
bel te rü le té vel föld raj zi lag össze nem füg gõ bel te rü let.

2.  §

(1) A köz sé gek ben, a vá ro sok ban, a me gyei jogú vá ro -
sok ban és a fõ vá ros ban (a továb biak ban: köz igaz ga tá si
egy ség) min den egyes föld rész le tet – egy ér tel mû azo no sít -
ha tó sá guk ér de ké ben – hely raj zi szám mal kell meg je löl ni.

(2) A hely raj zi szá mo zást köz igaz ga tá si egy sé gen ként
kü lön-kü lön kell el vé gez ni. A köz igaz ga tá si egy sé gen be -
lül egy hely raj zi szám csak egy szer for dul hat elõ.

(3) A köz igaz ga tá si egy ség hez tar to zó do mí ni u mo kat a
köz igaz ga tá si egy ség hely raj zi szá mo zá si rend sze ré be kell
il lesz te ni.

(4) Hely raj zi szá mo zás szem pont já ból a köz igaz ga tá si
egy ség föld rész le tei bel te rü le ti, kül te rü le ti és kü lön le ges
kül te rü le ti egy sé get (a továb biak ban: fek vés) al kot nak.

(5) A köz igaz ga tá si egy ség vagy az ah hoz tar to zó fek -
vés új fel mé ré se, tér kép fel újí tá sa so rán a föld rész le tek ko -
ráb bi, meg lé võ hely raj zi szá ma it csak in do kolt eset ben
sza bad meg vál toz tat ni (át-hely raj zi szá moz ni).

3.  §

(1) A köz igaz ga tá si egy ség hez tar to zó fek vé se ket el -
helyezkedésük sor rend jé ben – Bu da pest fõ vá ros ki vé te lé -
vel – nul lás szá mok kal kell el lát ni. A 01 szám mal min den
eset ben a bel te rü le tet – több bel te rü let ese tén a köz pon ti
bel te rü le tet – kell meg je löl ni (mel lék let 1. ábra).

(2) Bu da pest fõ vá ros ban – köz igaz ga tá si egy ség re és
fek vés re te kin tet nél kül – a hely raj zi szá mo zást a tér kép ké -
szí tés sor rend jé ben 1-gyel kell kez de ni.

(3) A bel te rü le ten át ha la dó va la mennyi vo na las lé te sít -
mény te rü le tét a bel te rü let ha tár vo na lá nál le kell zár ni
(mel lék let 1. ábra).

(4) Ha a kü lön le ges kül te rü le tet vas út, or szá gos köz út,
fo lyó vagy ha józ ha tó csa tor na meg sza kít ja, az ezek ál tal
meg osz tott kü lön le ges kül te rü let egyes ré sze it ön ál ló fek -
vés ként kell ke zel ni és nul lás szám mal meg je löl ni. Egyéb
vo na las lé te sít mény te rü le tét a kü lön le ges kül te rü le ti fek -
vés ha tá rá nál le kell zár ni, és a fek vé sen be lül lévõ föld -
rész le tek kel azo nos mó don kell hely raj zi szá moz ni (mel -
lék let 1. ábra).

(5) Ha a vo na las lé te sít mény a bel te rü le ten és a kü lön le -
ges kül te rü le ten 1500 m-nél, kül te rü le ten 3000 m-nél
hosszabb, al kal mas he lyen (pl. út ke resz te zõ dés, híd stb.) le 
kell zár ni, és az egyes ré sze ket ön ál ló föld rész let ként kell
hely raj zi szá moz ni.

4.  §

(1) Az egy mást ke resz te zõ vo na las lé te sít mé nye ket a
kö vet ke zõk sze rint kell hely raj zi szá moz ni:

a) ha a vo na las lé te sít mé nyek egy szint ben ke resz te zik
egy mást, az ala cso nyabb ren dû vo na las lé te sít mény te rü le -
tét a ma ga sabb ren dû vo na las lé te sít mény ha tár vo na lá nál
le kell zár ni és kü lön kell hely raj zi szá moz ni;

b) ha a vo na las lé te sít mé nyek több szint ben ke resz te zik 
egy mást, a föld fel szí nén ha la dó vo na las lé te sít ményt egy
hely raj zi szám mal, az ál ta la meg osz tott vo na las lé te sít -
ményt pe dig kü lön-kü lön hely raj zi szám mal kell meg je löl -
ni. Nem mi nõ sül több szin tû ke resz te zõ dés nek a vas úti
vagy köz úti át eresz.

(2) Hely raj zi szá mo zás szem pont já ból „föld fel szí nén” a 
be mé rés idõ pont já ban ta lált ter mé sze tes vagy mes ter sé ge -
sen ki ala kí tott fel színt (pl. be vá gás, fo lyó) kell ér te ni.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt ren del ke zés al -
kal ma zá sa szem pont já ból a vo na las lé te sít mé nyek ren dû -
sé gé nek sor rend je a kö vet ke zõ:

a) köz for gal mú vas út;
b) út; ezen be lül a sor rend or szá gos köz út (au tó pá lya,

au tó út, el sõ ren dû, má sod ren dû fõút stb.), ön kor mány za ti
köz út, sa ját hasz ná la tú út, ta laj út;

c) gaz da sá gi vagy ipar vas út;
d) fo lyó (fo lyam), csa tor na, árok.
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5.  §

(1) A kö zös ud var ból a kü lön bö zõ tu laj don ban lévõ
épü le tek ál tal el fog lalt te rü le te ket – ha ezek már ko ráb ban
is ön ál ló hely raj zi szám mal vol tak meg je löl ve – ön ál ló
hely raj zi szám mal kell el lát ni még ab ban az eset ben is, ha
az épü le te ket idõ köz ben le bon tot ták.

(2) A hely raj zi szá mo zás ból ki ma radt föld rész le tet a
mel let te lévõ ki sebb hely raj zi szá mú föld rész let hely raj zi
szá má nak alá tö ré sé vel kell meg je löl ni. Ugyan így kell el -
jár ni, ha egy hely raj zi szá mot is mé tel ten fel hasz nál tak. A
fel nem hasz nált hely raj zi szá mo kat az írá sos munka -
részekben „át ug rott”-ként kell ke zel ni.

6.  §

(1) Az in gat lan-nyil ván tar tá si adat bá zis ban a hely raj zi
szám al fa nu me ri kus vál to zó, amely ma xi mum 18 ka rak ter
hosszú sá gú le het.

(2) Ha egy föl rész le ten több épü let van, meg kü lön böz -
te té sük ér de ké ben min den egyes épü le tet kü lön-kü lön a
ma gyar abc nagy be tû i vel kell meg je löl ni. A ma gán hang -
zók kö zül csak az „A” be tût, a más sal hang zók kö zül pe dig
csak az egy je gyû ek – a Q, W, X, Y és Z ki vé te lé vel (össze -
sen 17 betû) – hasz nál ha tók. Ha a fel hasz nál ha tó be tûk
nem ele gen dõ ek, a je lö lést az „AA”, „AB”, „AC”, ...,
„BA”, „BB”, „BC”, ... stb. jel lel kezd ve kell foly tat ni. Egy
épü le ten be lül a la ká sok hely raj zi szá mo zá sát 1-tõl 999-ig
le het vé gez ni (pl. 128265/2858/BA/118).

7.  §

(1) A bel te rü le ti föld rész le te ket a bel te rü let köz pont já -
ból, több bel te rü let ese tén a köz pon ti bel te rü let köz pont já -
ból ki in dul va az óra mu ta tó já rá sá val egye zõ en, el he lyez -
ke dé sük nek meg fe le lõ sor rend ben kör kö rö sen – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – eggyel (1-gyel) kez dõ dõ 
foly ta tó la gos egész szá mok kal kell hely raj zi szá moz ni.

(2) Ha a köz igaz ga tá si egy sé gen be lül több kü lönálló
bel te rü let van, ak kor a kü lön ál ló bel te rü le tek föld rész le te it 
– az egyes bel te rü le ti egy sé gek nul lás szá má nak sor rend jé -
ben – a köz pon ti bel te rü let nél, ille tõ leg az elõ zõ bel te rü let -
nél fel hasz nált leg ma ga sabb hely raj zi szám után követ -
kezõ száz eggyel kezd ve – de leg alább öt ven szám ki ha -
gyá sá val – kell hely raj zi szá moz ni. In do kolt eset ben a ki -
ha gyan dó szá mok mennyi sé gét a me gyei (fõ vá ro si) föld hi -
va tal (a továb biak ban: me gyei föld hi va tal) et tõl el té rõ en is 
elõ ír hat ja.

(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott me gyei jogú
vá ro sok föld rész le te it ke rü le ten ként el kü lö nít ve is le het
hely raj zi szá moz ni. A hely raj zi szá mo zást az I. ke rü let föld -
rész le te i nél 1-gyel kell kez de ni, a II. ke rü let föld rész le te it
az elõ zõ ke rü let nél fel hasz nált hely raj zi szá mok után

– szük ség sze rin ti mennyi sé gû szám jegy ki ha gyá sa után –
a kö vet ke zõ ezer eggyel kez dõ dõ szám cso port szá ma i val
kell vé gez ni. A me gyei jogú vá ro sok ke rü le te i nek szám -
cso port ja it az ille té kes me gyei föld hi va tal ál la pít ja meg.

(4) Bu da pest fõ vá ros ese tén a 3.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lalt ren del ke zést kell al kal maz ni.

(5) Az uta kat, ut cá kat és más köz te rü le te ket el ne ve zé -
sük sze rint – a 3.  § (5) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – ál ta lá ban egy hely raj zi szám mal kell meg je löl -
ni. Ut cák ke resz te zõ dé se ese tén a kes ke nyebb ut cát a szé -
le sebb, egyen lõ szé les sé gû ut cák ese tén a rö vi debb ut cát a
hosszabb utca ha tár vo na lá nál le kell zár ni és ön ál ló föld -
rész let ként kell hely raj zi szá moz ni.

(6) Ha va la mely köz te rü let egy rész e or szá gos köz út át -
ke lé si sza ka sza (az or szá gos köz út nak a bel te rü le ten át ha -
la dó rész e), az or szá gos köz út te rü le tét – Bu da pest fõ vá ros
ki vé te lé vel – az át ke lé si sza kasszal érin tett egyéb köz te rü -
let tõl el kü lö ní tet ten kell hely raj zi szá moz ni.

8.  §

(1) A kü lön le ges kül te rü le ten be lül lévõ föld rész le tek
hely raj zi szá mo zá sát – ide ért ve a kü lön le ges kül te rü le ti
egy ség hez tar to zó vo na las lé te sít mé nyek hely raj zi szá mo -
zá sát is – a bel te rü le ti föld rész le tek leg ma ga sabb hely raj zi
szá ma után kö vet ke zõ száz eggyel – de leg alább öt ven
szám ki ha gyá sá val – kell kez de ni. In do kolt eset ben a ki ha -
gyan dó szá mok mennyi sé gét a me gyei föld hi va tal et tõl el -
té rõ en is elõ ír hat ja.

(2) Ha a köz igaz ga tá si egy ség ben több kü lön ál ló kü lön -
le ges kül te rü let van, a má so dik és a to váb bi kü lön le ges
kül te rü le ti egy ség föld rész le te it – nul lás szá ma ik sor rend -
jé ben – az elõ zõ kü lön le ges kül te rü le ti egy ség föld rész le -
te i nek leg ma ga sabb hely raj zi szá ma után kö vet ke zõ száz -
eggyel kezd ve – de leg alább öt ven szám ki ha gyá sá val –
kell hely raj zi szá moz ni. In do kolt eset ben a ki ha gyan dó
szá mok mennyi sé gét a me gyei föld hi va tal et tõl el té rõ en is
elõ ír hat ja.

9.  §

(1) A kül te rü le ti föld rész le te ket a köz pon ti bel te rü let
01-es szá mát kö ve tõ nul lás szá mok kal (02, 03, 04 stb.) a
föld rész le tek el he lyez ke dé sé nek sor rend jé ben – ide ért ve a
to váb bi bel te rü le ti és a kü lön le ges kül te rü le ti egy sé ge ket
is – kell meg je löl ni.

(2) A 2.  § (3) be kez dés sze rin ti kü lön ál ló egy sé gek föld -
rész le te it az elõ zõ kül te rü le ti egy ség föld rész le te i nek leg -
ma ga sabb hely raj zi szá mát kö ve tõ száz eggyel kezd ve – de
leg alább öt ven szám ki ha gyá sá val – kell hely raj zi szá moz -
ni. In do kolt eset ben a ki ha gyan dó szá mok mennyi sé gét a
me gyei föld hi va tal et tõl el té rõ en is elõ ír hat ja.
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10.  §

(1) A hely raj zi szá mot le he tõ leg a föld rész let áb rá já nak
kö ze pé be, az észa ki irány ra me rõ le ge sen, kes keny föld -
rész let be pe dig a mér ték adó hossz ten gellyel pár hu za mos
el for ga tás sal, dõlt szá mok kal kell be ír ni oly mó don, hogy
a hely raj zi szám könnyen ol vas ha tó le gyen. Amennyi ben a 
hely raj zi szám a föld rész let ge o met ri ai alak já ba nem he -
lyez he tõ el, a hely raj zi szá mot ún. zász ló zás sal is fel le het
tün tet ni.

(2) A köz igaz ga tá si egy ség át te kin tõ váz la tán a bel te rü -
let ben és a kü lön le ges kül te rü let ben fel kell tün tet ni a fek -
vés nul lás szá mát, alat ta zá ró jel ben a föld rész le tek hely raj -
zi szá mát tól-ig. A kül te rü le ten sû rûn egy más mel lett lévõ
föld rész le tek hely raj zi szá mát ugyan csak tól-ig kell fel tün -
tet ni.

11.  §

Egyéb ön ál ló in gat lan ként nyil ván tar tott in gat la nok
hely raj zi szá mo zá sát a be fog la ló föld rész let hely raj zi
szám ból ki in dul va a 6.  § sze rint kell vé gez ni.

12.  §

(1) Az al rész le te ket – a föld rész le ten be lü li el he lyez ke -
dé sük meg ha tá ro zá sa, egy más tól való meg kü lön böz te té -
sük, valamint nyil ván tar tá suk ér de ké ben – a ma gyar abc
kis be tû i vel kell meg je löl ni, ha az al rész le tek te rü le te a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott leg ki sebb te rü le ti mér té -
ket el éri.

(2) A meg je lö lés re a ma gán hang zók kö zül csak az „a”
be tût, a más sal hang zók kö zül pe dig csak az egy je gyû e ket
sza bad hasz nál ni.

(3) Ha azo nos, de egy más sal nem ha tá ros mû ve lé si ág
egy föld rész le ten be lül több ször elõ for dul – és te rü le tük
kü lön-kü lön el éri a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
leg ki sebb te rü le ti mér té ket –, va la mennyit kü lön-kü lön al -
rész let ként kell meg je löl ni.

(4) Kü lön al rész let ként kell meg je löl ni – az (1) be kez -
dés ben fog lal tak figye lembevétele mel lett – a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mû ve lé si ága kat (mû ve lés alól
ki vett te rü le tek).

(5) Ha a föld rész le ten be lül a mû ve lé si ág te rü le te (mû -
ve lés alól ki vett te rü let) a leg ki sebb te rü le ti mér té ket nem
éri el, a kü lön jog sza bály ban fog lalt ren del ke zé sek sze rint
kell el jár ni.

(6) Ha egy föld rész le ten be lül az al rész le tek szá ma a
 huszat meg ha lad ja, a föld rész le tet – al kal mas he lyen –
meg kell osz ta ni oly mó don, hogy húsz nál több al rész let
egyik föld rész le ten se ke let kez zen. A meg osz tás so rán a

föld rész le te ket a 14.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek sze rint
kell hely raj zi szá moz ni.

13.  §

(1) Az al rész le tek be tû je lét le he tõ leg az al rész let áb rá já -
nak kö ze pé ben kell el he lyez ni. Ab ban az al rész let ben,
amely ben a föld rész let hely raj zi szá ma ta lál ha tó, az al rész -
let be tû je lét a hely raj zi szám alá – ha ez nem le het sé ges,
mel lé, szük sé ges eset ben a hely raj zi szám mal azo nos mó -
don tör té nõ el for ga tás sal –, a hely raj zi szám tól tá vo labb
kell fel tün tet ni. Vo na las lé te sít mény ese tén az al rész let be -
tû je lét a hossz ten gely re me rõ le ge sen kell meg ír ni.

(2) A mû ve lé si ágak jel zé sét min den eset ben az al rész let 
be tû je le mel lett, ha a föld rész let egé sze egy mû ve lé si ágba
tar to zik, a hely raj zi szám alatt kell el he lyez ni.

14.  §

(1) Föld rész le tek meg osz tá sa ese tén a meg osz tás ered -
mé nye ként ke let ke zett va la mennyi föld rész le tet tört hely -
raj zi szám mal kell meg je löl ni:

a) egész hely raj zi szá mú föld rész let meg osz tá sa ese tén
a tört hely raj zi szám szám lá ló ja – va la mennyi ke let ke zett
föld rész let re vo nat ko zó an – a föld rész let ere de ti hely raj zi
szá ma, a tört ne ve zõ je pe dig 1-tõl kez dõ dõ sor szám (mel -
lék let 2. ábra);

b) tört hely raj zi szá mú föld rész let meg osz tá sa ese tén az 
új hely raj zi szám szám lá ló ja – va la mennyi ke let ke zett
föld rész let re vo nat ko zó an – a meg osz tás sal érin tett föld -
rész let szám lá ló já val azo nos; ne ve zõ je pe dig az ere de ti
hely raj zi szám ad dig fel hasz nált leg ma ga sabb alá tö ré se
után kö vet ke zõ szám mal kez dõ dõ sor szám (mel lék let
3. ábra);

c) a meg osz tás után ke let ke zõ új föld rész le tek hely raj -
zi szá mo zá sát a szom szé dos ki sebb hely raj zi szá mú föld -
rész let tõl kezd ve, a szom szé dos na gyobb hely raj zi szá mú
föld rész let felé ha lad va kell el vé gez ni.

(2) A szom szé dos föld rész le tek kö zöt ti ha tár vo nal mó -
do sí tá sa (pl. te lek ha tár ren de zés) so rán az érin tett föld rész -
le tek hely raj zi szá ma it – te rü le tük mó do sí tá sa mel lett –
vál to zat la nul kell hagy ni (mel lék let 4. ábra).

(3) Bel te rü le ten 50-nél ke ve sebb ház hely ki ala kí tá sa
ese tén – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé te lé vel – a ke let ke -
zett új föld rész le te ket az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint
tört hely raj zi szám mal kell meg je löl ni. Ha a ház he lye ket
több föld rész let te rü le té bõl ala kí tot ták, a föld rész le te ket
elõ ször a 16.  §-ban fog lal tak sze rint össze kell von ni. Ha a
ki ala kí tott ház he lyek szá ma az 50-et el éri vagy meg ha lad -
ja, a hely raj zi szá mo zást az érin tett bel te rü le ti egy ség föld -
rész le te i nek leg ma ga sabb hely raj zi szá mát kö ve tõ szám -
mal kell kez de ni. Ha a tar ta lé kolt szám cso port a ki ala kí tott 
ház he lyek hely raj zi szá mo zá sá ra nem ele gen dõ és a kö vet -
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ke zõ szá zas szám cso por tot egy má sik bel te rü le ti vagy kü -
lön le ges kül te rü le ti egy ség nél már fel hasz nál ták, a bel te -
rü le ti vagy kü lön le ges kül te rü le ti föld rész le tek leg ma ga -
sabb hely raj zi szá mát kö ve tõ száz egyes szám mal – de leg -
alább öt ven szám ki ha gyá sá val – kell kez de ni.

(4) A fõ vá ros te rü le tén az össze vo nás sal ke let ke zett és
meg osz tan dó föld rész let alá tö ré sé vel kell az új on nan ki -
ala kí tan dó föld rész le tek hely raj zi szá ma it meg ha tá roz ni.

15.  §

(1) Több föld rész le tet érin tõ új vo na las lé te sít mény ke -
let ke zé se ese tén mind a vo na las lé te sít mény, mind a
vissza ma ra dó te rü le tek hely raj zi szá mát – fi gye lem mel a
3.  §-ban, valamint a 7.  § (5) és (6) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra – a 14.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek sze rint kell meg ál la -
pí ta ni a kö vet ke zõ el té ré sek kel:

a) új vo na las lé te sít mény ke let ke zé se kor a meg osz tott
föld rész let hely raj zi szá má nak szám lá ló ja az érin tett föld -
rész let ere de ti hely raj zi szá ma, a ne ve zõ je pe dig 1-tõl kez -
dõ dõ sor szám, vagy az ad dig fel hasz nált leg ma ga sabb alá -
tö rés után kö vet ke zõ szám mal kez dõ dõ sor szám [mel lék let 
5. a) ábra];

b) az egyes föld rész le tek ben be kö vet ke zett tu laj don -
jog-vál to zás in gat lan-nyil ván tar tá si át ve ze té se után az új
vo na las lé te sít mény ben lévõ hely raj zi szá mo kat össze kell
von ni, és a vo na las lé te sít mény hely raj zi szá mo zá sá ra – fi -
gye lem mel a 16.  §-ban fog lalt ren del ke zés re – a leg ki sebb
szám lá ló jú tört hely raj zi szá má nak leg na gyobb ne ve zõ jû
alá tö ré sét kell fel hasz nál ni. A vo na las lé te sít ménnyel
meg osz tott föld rész le tek hely raj zi szá mát vál to zat la nul
kell hagy ni [mel lék let 5. b) ábra];

c) ha az új vo na las lé te sít mény el he lyez ke dé se olyan,
hogy csak rész ben oszt ja meg a föld rész le te ket, az érin tett
föld rész le tek ben lévõ leg ki sebb hely raj zi szá mot ala pul
véve kell a vo na las lé te sít mény hely raj zi szá mo zá sát el vé -
gez ni (mel lék let 6. ábra).

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti rész be ni meg osz -
tás az (1) be kez dés a) pont já ban lévõ ren del ke zés alap ján
is el vé gez he tõ, eb ben az eset ben azon ban a (3) be kez dés
elõ írásait is al kal maz ni kell.

(3) A vo na las lé te sít mény ben lévõ hely raj zi szá mok
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti össze vo ná sá ról – az (1) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti meg osz tás sal egy idõ ben – kü lön
vál to zá si váz raj zot kell ké szí te ni. Ugyan így kell el jár ni az
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti vo na las lé te sít mény ke let -
ke zé se kor is, ha a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint tör tént
a meg osz tás.

(4) Meg lé võ vo na las lé te sít mény, va la mint egyéb köz -
te rü let ha tár vo na lá nak mó do sí tá sa ese tén sem a vo na las lé -
te sít mény, sem a köz te rü let, sem pe dig az érin tett föld rész -
le tek hely raj zi szá mát meg vál toz tat ni nem sza bad, csu pán
a te rü le te ket kell mó dó sí ta ni. Ha a vo na las lé te sít mény
vagy köz te rü let a vál to zás elõtt több föld rész let bõl állt, a

ha tár vo nal mó do sí tá sa után – az (1) be kez dés b) pont já -
ban, va la mint a 16.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek figye -
lembe véte lével – egy hely raj zi szám mal kell meg je löl ni
(mel lék let 7. ábra).

16.  §

Az össze vo nás ered mé nye ként ke let ke zett új föld rész let 
hely raj zi szá mo zá sá ra az össze vont föld rész le tek hely raj zi
szá mai kö zül a leg ki sebb egész szá mot; egész szám hi á -
nyá ban a leg ki sebb szám lá ló jú tört hely raj zi szám leg na -
gyobb ne ve zõ jû alá tö ré sét kell fel hasz nál ni (mel lék let
8. ábra).

17.  §

(1) Köz igaz ga tá si egy sé gek ha tár vo na lá nak vál to zá sa
ese tén az új ha tár vo nal ál tal meg osz tott föld rész le te ket a
14.  §-ban fog lalt elõ írások sze rint kell hely raj zi szá moz ni.

(2) Az át csa tolt föld rész le tek hely raj zi szá ma it a csök -
ke nõ köz igaz ga tá si egy ség ben meg kell szün tet ni, a nö -
vek võ köz igaz ga tá si egy ség ben pe dig a kö vet ke zõk sze -
rint át kell hely raj zi szá moz ni:

a) kül te rü le ti föld rész le tek át csa to lá sa ese tén az át szá -
mo zást ál ta lá ban a nö vek võ köz igaz ga tá si egy ség kül te rü -
le ti föld rész le te i nek leg ma ga sabb hely raj zi szá mát kö ve tõ
egész szám mal kell kez de ni. Ha az át csa tolt föld rész le tek
szá ma nem ha lad ja meg a hu szat, ak kor csat la ko zó föld -
rész le tek hely raj zi szá má nak alá tö ré sé vel is sza bad je löl ni
az új föld rész le te ket [mel lék let 9. a) és b) ábra];

b) bel te rü le ti és kü lön le ges kül te rü le ti föld rész le tek át -
csa to lá sa ese tén a nö vek võ köz igaz ga tá si egy ség bel te rü -
le ti – ha kü lön le ges kül te rü let is van, a kü lön le ges kül te rü -
let – föld rész le te i nek leg ma ga sabb hely raj zi szá mát kö ve -
tõ száz eggyel – de leg alább öt ven szám ki ha gyá sá val –
kell az át szá mo zást az át csa tolt bel te rü le ten kez de ni, majd
az így fel hasz nált leg ma ga sabb hely raj zi szá mot kö ve tõ
száz eggyel kezd ve – leg alább öt ven szám ki ha gyá sá val –
az át csa tolt kü lön le ges kül te rü le ti föld rész le te ken foly -
tatni;

c) ha az át csa tolt bel te rü le ti vagy kü lön le ges kül te rü le ti 
föld rész le tek csat la koz nak a nö vek võ köz igaz ga tá si egy -
ség bel te rü le té hez, ille tõ leg kü lön le ges kül te rü le té hez, a
bel te rü le ti, il let ve a kü lön le ges kül te rü le ti egy ség föld -
rész le te i nek leg ma ga sabb hely raj zi szá mát kö ve tõ száz -
egyes szám mal kezd ve kell az át csa tolt föld rész le te ket
hely raj zi szá moz ni. Ha a meg kez dett szá zas szám cso port
az át csa tolt föld rész le tek hely raj zi szá mo zá sá ra nem ele -
gen dõ és a kö vet ke zõ szá zas szám cso por tot egy má sik
egy ség nél már fel hasz nál ták, va la mennyi át csa tolt föld -
rész le tet a b) pont ban fog lal tak sze rint kell hely raj zi szá -
moz ni.
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18.  §

Az egye sí tett köz igaz ga tá si egy sé gek föld rész le te it fo -
lya ma to san kell hely raj zi szá moz ni. Az egye sí tés re ke rü lõ
köz igaz ga tá si egy sé gek kö zül a több föld rész let tel ren del -
ke zõ egy sé get kell nö vek võ köz igaz ga tá si egy ség ként ke -
zel ni, ahol a hely raj zi szá mo zást vál to zat la nul kell hagy ni.
A töb bi föld rész le tet a 17.  § (2) be kez dés sze rint kell
át-hely raj zi szá moz ni.

19.  §

Új köz igaz ga tá si egy ség ala ku lá sa ese tén az új te le pü lés 
va la mennyi föld rész le tét a hely raj zi szá mo zás ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint (2.  §) új ból kell hely raj zi szá moz ni, a
csök ke nõ köz igaz ga tá si egy sé gek ben ma ra dó föld rész le -
tek hely raj zi szá ma it pe dig vál to zat la nul kell hagy ni. A
csök ke nõ köz igaz ga tá si egy sé gek ben az egyes szám cso -
por tok kö zött fel nem hasz nált hely raj zi szá mo kat „át ug -
rott”-ként kell ke zel ni.

20.  §

(1) Bel te rü le ti ha tár vo nal vál to zá sa ese tén az új ha tár -
vo nal ál tal meg osz tott föld rész le te ket a 14.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint kell helyrajziszá -
mozni.

(2) Kül te rü let bõl bel te rü let hez csa tolt föld rész le te ket a
bel te rü le ti föld rész le tek leg ma ga sabb hely raj zi szá mát kö -
ve tõ szám tól kezd ve kell hely raj zi szá moz ni. Ha a meg kez -
dett szá zas szám cso port az át csa tolt föld rész le tek hely raj -
zi szá mo zá sá ra nem ele gen dõ – és a kö vet ke zõ szá zas
szám cso por tot egy má sik egy ség nél már fel hasz nál ták – a
(3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés sze rint kell a hely raj -
zi szá mo zást el vé gez ni. Ha az át csa tolt föld rész le tek szá ma 
nem ha lad ja meg a hu szat, ak kor a csat la ko zó föld rész le -
tek hely raj zi szá má nak alá tö ré sé vel is sza bad je löl ni az új
föld rész le te ket (mel lék let 10. ábra).

(3) Kül te rü le ti la kott hely kü lön ál ló bel te rü let té mi nõ sí -
té se ese té ben az érin tett föld rész le te ket a bel te rü le ti – ha
kü lön le ges kül te rü let is van, a kü lön le ges kül te rü le ti –
föld rész le tek leg ma ga sabb hely raj zi szá mát kö ve tõ száz -
eggyel kezd ve – de leg alább öt ven szám ki ha gyá sá val –
kell hely raj zi szá moz ni [mel lék let 11. a) és b) ábra].

(4) Bel te rü let bõl kül te rü let hez csa tolt föld rész le te ket a
csat la ko zó kül te rü le ti föld rész le tek hely raj zi szá má nak
meg fe le lõ alá tö ré se i vel kell a hely raj zi szá mo zást el vé gez -
ni [mel lék let 12. a) és b) ábra].

(5) Kü lön ál ló bel te rü let kül te rü let té mi nõ sí té se ese té -
ben a föld rész le te ket az érin tett bel te rü le ti egy ség nul lás
szá má nak meg fe le lõ alá tö ré se i vel kell szá moz ni [mel lék -
let 13. a) és b) ábra].

21.  §

(1) Kü lön le ges kül te rü let bõl a bel te rü let hez csa tolt
föld rész le te ket a 20.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zés ér te lem sze rû al kal ma zá sá val kell hely raj zi szá moz ni.

(2) Kü lön le ges kül te rü let kü lön ál ló bel te rü let té mi nõ sí -
té se ese té ben az érin tett föld rész le te ket a 20.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint kell hely raj zi szá -
moz ni.

(3) Kü lön le ges kül te rü let bõl a kül te rü let hez csa tolt
föld rész le te ket a 20.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zé sek sze rint kell hely raj zi szá moz ni.

(4) Kü lön le ges kül te rü let kül te rü let té mi nõ sí té se ese té -
ben a 20.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint
kell az át-hely raj zi szá mo zást vég re haj ta ni.

22.  §

(1) Köz igaz ga tá si egy ség vagy fek vés ha tár vo nal vál to -
zá sa kö vet kez té ben át szá mo zott föld rész le tek régi és új
hely raj zi szá mai kö zöt ti kap cso lat, valamint a te rü let el szá -
mo lás biz to sí tá sa ér de ké ben azo no sí tó jegy zé ket kell ké -
szí te ni.

(2) Az azo no sí tó jegy zék „vál to zás elõtt” ro va tá ba az át -
csa tolt föld rész le tek nek a csök ke nõ köz igaz ga tá si egy ség -
ben vagy fek vés ben ér vény ben volt hely raj zi szá mát és te -
rü le ti ada ta it – a régi hely raj zi szá mok nö vek võ sor rend jé -
ben – kell be je gyez ni. A „vál to zás után” ro vat ban a nö vek -
võ köz igaz ga tá si egy ség ben vagy fek vés ben ér vé nyes
hely raj zi szá mot és te rü le ti ada to kat kell fel tün tet ni.

(3) A ha tár vo nal-vál to zás sal érin tett va la mennyi föld -
rész let ada ta i nak be jegy zé se után a vál to zás elõt ti és a vál -
to zás utá ni te rü le ti ada to kat össze gez ni kell. A vál to zás
elõt ti és a vál to zás utá ni te rü le ti vég össze gek nek m2 éles -
sé gel kell egy más sal egyez ni.

23.  §

(1) Több mû ve lé si ág ban hasz no sí tott föld rész let meg -
osz tá sa ese tén a ke let ke zett új föld rész le tek ben az al rész le -
te ket – a ke let ke zett új föld rész le tek re vo nat ko zó an kü -
lön-kü lön – szük ség sze rint az ere de ti al rész let jel zés tõl
füg get le nül kell meg je löl ni (mel lék let 14. ábra).

(2) Több mû ve lé si ág ban hasz no sí tott föld rész let össze -
vo ná sa ese tén a ter mé szet ben össze füg gõ, azo nos mû ve lé -
si ágba tar to zó te rü le te ket egy al rész let té kell össze von ni
és az egyes mû ve lé si ága kat az ere de ti al rész le tek jel zé sé -
tõl füg get le nül kell meg je löl ni. Amennyi ben a leg ki sebb
te rü le ti mér té ket el nem érõ és ezért az össze vo nás elõtt
más mû ve lé si ág hoz csa tolt mû ve lé si ágak te rü le te az
össze vo nás után a – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
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leg ki sebb te rü le ti mér té ket el éri, ön ál ló al rész let ként kell
ke zel ni (mel lék let 8. ábra).

(3) Mû ve lé si ág vál to zá sa ese tén az (1) és a (2) be kez -
dés ben fog lal ta kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni a kö vet -
ke zõ ki egé szí té sek kel:

a) ha va la mely al rész let mû ve lé si ága tel jes egé szé ben
a vele szom szé dos al rész let mû ve lé si ágá ra vál to zik, a
meg vál to zott al rész let te rü le tét be kell ol vasz ta ni a szom -
szé dos al rész let te rü le té be, az al rész le te ket pe dig az „a”
be tû vel kezd ve – foly ta tó la go san – kell újra meg je löl ni
(mel lék let 15. ábra);

b) ha va la mely al rész let mû ve lé si ága csak rész ben vál -
to zik a szom szé dos al rész let mû ve lé si ágá ra, be tû jel zé sü -
ket – a te rü le tek meg fe le lõ meg vál toz ta tá sá val – vál to zat -
la nul kell hagy ni (mel lék let 15. és 16. ábra);

c) a mû ve lé si ág vál to zás után ke let ke zett új al rész le tet
az abc so ron kö vet ke zõ – a föld rész le ten be lül ed dig fel
nem hasz nált – kis be tû jé vel kell meg je löl ni (mel lék let
16. ábra).

24.  §

(1) A köz igaz ga tá si egy ség fek vé se i ben lévõ föld rész le -
tek hely raj zi szá mo zá sát meg vál toz tat ni

a) köz igaz ga tá si egy sé gek egye sí té se, új köz igaz ga tá si
egy ség ke let ke zé se, köz igaz ga tá si egy ség vagy fek vés tel -
jes új fel mé ré se,

b) a bel te rü let ha tár vo na lá nak nagy mér té kû vál to zá sa,

c) a tört hely raj zi szá mok nagy szá ma

ese tén sza bad.

(2) Át szá mo zást a hely raj zi szá mo zás ál ta lá nos elõ írásai
sze rint kell vé gez ni.

(3) Az át szá mo zás hoz az ille té kes me gyei föld hi va tal -
nak a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
elõ ze tes en ge dé lyét meg kell kér nie.

25.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen in dult
föld mé ré si mun kák nál kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ki sa já tí tá si 
terv ké szí té sé rõl és fe lül vizs gá la tá ról  szóló 11/1977.
(III. 11.) MÉM ren de let 2. mel lék le té nek 28. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„28. A ki sa já tí tás ra ke rü lõ és vissza ma ra dó föld rész le -
te ket a hely raj zi szá mo zás ról  szóló ren de let elõ írásai sze -
rint kell hely raj zi szá moz ni.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj ár ól  szóló 118/2005. (XII. 19.) FVM ren de let 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek utol só mon da ta, va la mint az in gat lan-nyil -
ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM ren de let (a továb biak ban:
Inyvhr.) 60.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta.

(4) Az Inyvhr. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új
III. pont tal egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi III. és
IV. pon tok szá mo zá sa IV. és V. pont ra vál to zik:

„III. Költségviselõ adatai

Költ ség vi se lõ neve (meg ne ve zé se): .............................
Költ ség vi se lõ címe (szék he lye): .................................. 

”

(5) Az Inyvhr. 4. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. A betekintéssel érintett ingatlan(ok) megjelölése

A te le pü lés neve  Az in gat lan fek vé se
Az in gat lan hely raj zi

szá ma

                       ”

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

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
120/2006. (VI. 13.) KE

határozata

diplomáciai kapcsolatok létesítésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se a) pont já ban meg -
ha tá ro zott jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter ja vas la tá ra el -
ha tá ro zom nagy kö ve ti szin tû dip lo má ci ai kap cso la tok lé -
te sí té sét a Montenegrói Köztársasággal.

Bu da pest, 2006. jú ni us 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: V-4/2701/2006.

A Köztársasági Elnök
121/2006. (VI. 13.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

több mint hat év ti ze des, nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ
sok ol da lú, mû faj gaz dag mû vé sze ti pá lya fu tá sa el is me ré -
se ként Bár dy György nek, a Víg szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek.

Bu da pest, 2006. jú ni us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH-ügy szám: VII-2/2586/2006.

A Köztársasági Elnök
122/2006. (VI. 13.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

a Ma gyar–Né met Fó rum si ke res te vé keny sé gé hez való
te võ le ges hoz zá já ru lá sa, a két ol da lú kap cso la tok ápo lá sa
ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként dr. Matt hi as
Jopp-nak, az Eu ró pai Po li ti kai In té zet igaz ga tó já nak.

Bu da pest, 2006. jú ni us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH-ügy szám: VII-2/2585/2006.

A Köztársasági Elnök
123/2006. (VI. 13.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a hon vé del mi
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Feny ves Jó zsef nek, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem III. év fo lya mos hall ga tó já nak,
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Szo po ri Ti bor törzs õr mes ter nek, a MH 37. II. Rá kó czi
Fe renc Mû sza ki Dan dár ha di híd raj pa rancs no ká nak.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú ni us 8.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/2321/2006.

A Köztársasági Elnök
124/2006. (VI. 13.) KE

határozata

rektori megbízásokról

Az ok ta tá si mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés ben
tett – elõ ter jesz té sé re, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának a) pont já ban fog lalt jog kö -
röm ben

az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men,
dr. Hu decz Fe renc egye te mi ta nárt
2006. au gusz tus 1-jé tõl 2010. jú li us 31-ig ter je dõ idõ -

tar tam ra,

az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men,
dr. Csep re gi Zol tán egye te mi ta nárt
2006. au gusz tus 1-jé tõl 2010. jú li us 31-ig ter je dõ idõ -

tar tam ra,

a Mis kol ci Egye te men,
dr. Pat kó Gyu la egye te mi ta nárt
2006. jú li us 1-jé tõl 2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -

tam ra,

a Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye te men,
Ko pek Gá bor egye te mi ta nárt
2006. au gusz tus 1-jé tõl 2010. jú li us 31-ig ter je dõ idõ -

tar tam ra,

a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye te men,
dr. Fa ra gó Sán dor egye te mi ta nárt – to váb bi –
2006. jú li us 1-jé tõl 2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -

tam ra,

a Sem mel we is Egye te men,
dr. Tu las say Ti va dar egye te mi ta nárt – to váb bi –
2006. jú li us 1-jé tõl 2009. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -

tam ra és

a Sze ge di Tu do mány egye te men,
dr. Sza bó Gá bor egye te mi ta nárt – to váb bi –

2006. jú li us 1-jé tõl 2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -
tam ra

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men dr. Kling ham -
mer Ist ván egye te mi ta nár nak, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men dr. Sza bó La jos egye te mi ta nár nak, a Mo holy-
Nagy Mû vé sze ti Egye te men Drop pa Ju dit egye te mi ta nár -
nak és a Mis kol ci Egye te men dr. Be se nyei La jos egye te mi ta -
nár nak rek to ri meg bí zá sa le jár tá val ered mé nyes munká jáért
el is me ré se met és kö szö ne te met fe je zem ki.

Bu da pest, 2006. má jus 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú ni us 8.

Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/2543/2006.

A Köztársasági Elnök
125/2006. (VI. 13.) KE

határozata

rektori megbízásról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés  i) pont já ban meg -
ál la pí tott jog kö röm ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló
2005. évi CXXXIX. tör vény 100. §-ának a) pont já ra, az
ok ta tá si mi nisz ter ja vas la tá ra az Or szá gos Rab bi kép zõ –
Zsi dó Egye te men dr. Schõ ner Alf réd egye te mi ta nárt
2006. jú ni us 1-jé tõl 2010. má jus 31-ig ter je dõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 10.

Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/1450/2006.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országgyûlés elnökének
k ö z l e m é n y e

az ér dek kép vi se le ti és társadalmi szervezetek
listájának közzétételérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról 
 szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat 141.  § (3) be kez dé se
alap ján köz zé te szem az (1) be kez dés sze rint jegy zék be vett
ér dek kép vi se le ti és tár sa dal mi szer ve ze tek lis tá ját.

1. A Csa lá di Ne ve lé sért Ala pít vány
2. ÁFOSZ Ál la mi Föl det Bér lõk Or szá gos

Szö vet sé ge
3. Ag rár Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge
4. Ag rár ku ta tó In téz mé nyek Or szá gos Szö vet sé ge
5. Ak ció szö vet ség Ma gyar or szá gért
6. Akk re di tált Is ko la rend sze rû Fel sõ fo kú

Szak kép zés Kol lé gi u ma Egyesület
7. Ala pít vány a Fe nil ke ton uri ás Gyer me ke kért
8. Ala pít vány a Re ál ér tel mi sé gért
9. Ala pít vány a vá lasz tá so kért

10. Alba Kör – Erõ szak men tes Moz ga lom a Bé ké ért
11. Al bi reo Klíma meg fi gye lõ Há ló zat és

Ama tõr csil la gász Klub
12. Al kot má nyos sá gi Mû hely és Fó rum Tár sa ság
13. Ál lam pol gá ri Jog vé dõ Liga
14. Ál lás ta lan Dip lo má sok Or szá gos Bi zott sá ga
15. Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer-el len õr zé si

Dol go zók Szak szer ve ze te
16. Al pe si és Szá nen tá li Kecs ke te nyész tõk

Ma gyar or szá gi Egyesülete
17. Ál ta lá nos Fo gyasz tá si Szö vet ke ze tek Or szá gos

Szövetsége
18. Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pon tok Or szá gos

Egye sü le te
19. Al ter na tív Szín há zak Szö vet sé ge
20. Al ter na tív Táv köz lé si Szol gál ta tók Egye sü le te
21. Ame ri kai Ke res ke del mi Ka ma ra

Ma gyar or szá gi Irodája
22. Anesz te zi o ló gus és In ten zív Te rá pi ás

Szak ápo lók Ma gyar or szá gi Egyesülete
23. An go lul Be szé lõk Vi lág szö vet sé ge Ma gyar

Tagozat
24. ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da

Egye sü let
25. ASVA Au di o vi zu á lis Mû vek Szer zõi Jo ga it

Védõ Köz cé lú Alapítvány
26. Aszt más és Al ler gi ás Be te gek Or szá gos

Szö vet sé ge
27. Au tis ták Ér dek vé del mi Egye sü le te
28. Au tó busz ve ze tõk Nem ze ti Sza bad

Szak szer ve ze te

29. Au tó lo pás-ká ro sul tak Ér dek vé del mi
Szö vet sé ge

30. Au to nóm Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge
31. Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge
32. Bá nya- és Ener gia ipa ri Dol go zók

Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge
33. Ba rom fi Ter mék Ta nács
34. Be fek te té si Szol gál ta tók Szö vet sé ge
35. Bel po li ti kai Ku ta tá sok Köz pont ja Ala pít vány
36. Bel ügyi Dol go zók Szak szer ve ze te
37. Ber csé nyi Mik lós Hon vé del mi Egye sü let
38. Bio massza Erõ mû vek Egye sü lé se
39. Bí ró sá gi Dol go zók Szak szer ve ze te
40. Biz to sí tot tak Or szá gos Ér dek ér vé nye sí tõ

Ala pít vá nya
41. Bocs kai Szö vet ség
42. Bo kor ÖKO Cso port Ala pít vány
43. Bonc mes te rek Or szá gos Egye sü le te
44. Böl csõ dei Dol go zók De mok ra ti kus

Szak szer ve ze te
45. Bõr- és Ci põ ipa ri Egye sü lés
46. Bu da pest Au tós is ko la Egye sü let
47. Bu da pest Fó rum – Eu ró pai Re gi o ná lis 

Ta nul má nyok Há ló za ta Egyesület
48. Bu da pes ti Mon tes so ri Tár sa ság
49. Cég bí rák és Gaz da sá gi Bí rák Or szá gos

Egye sü le te
50. Ci vil In ter na ti o nal – Nem zet kö zi Pol gá ri Liga
51. Cu kor ipa ri Egye sü lés
52. Csa lá dok Szö vet sé ge a Vi lág Bé ké jé ért és

Egy sé gé ért
53. Cso ma go lá si és Anyag moz ga tá si Or szá gos

Szö vet ség
54. Deák Fe renc Jog tu do má nyi Is me ret ter jesz tõ

Egye sü let
55. De moszt he nész Be széd hi bá sok és Se gí tõ ik

Or szá gos Ér dek vé del mi Egyesülete
56. DIÁK ÉSZ Ma gyar or szá gi Di ák vál lal ko zá sok

Or szá gos Ér dek kép vi se le ti Szövetsége
57. Di rekt Mar ke ting Szö vet ség
58. Do hány Ter mék ta nács
59. Dok to ran du szok Or szá gos Szö vet sé ge
60. Dr. Hun Nán dor Egész sé gi leg hát rá nyos

hely ze tû Nyug dí ja sok Egye sü le te
61. Duna Kör
62. Dys le xia Szö vet ség – Vé dõ szárny Szer ve zet
63. Egész ség ügy ben Dol go zók De mok ra ti kus

Szak szer ve ze te
64. Egész ség ügyi Szak dol go zók Együtt mû kö dé si

Fóruma
65. Egye te mes Lé te zés Ter mé szet vé del mi

Egye sü let Klubja
66. Egy mást Se gí tõ Egye sü let
67. Egy sze rû Em be rek Fó ru ma
68. Élel me zés ve ze tõk Or szá gos Szö vet sé ge
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69. Élel mi szer fel dol go zók Or szá gos Szö vet sé ge
70. Élet fa Kör nye zet vé dõ Szö vet ség
71. Elsõ Ma gyar Gaz da sá gi Jog sza bály

Har mo ni zá ci ós Egyesület
72. El vált Apák Ér dek vé del mi Egye sü le te
73. EMLA Kör nye ze ti Ma na ge ment és Jog

Egye sü let
74. Ener ge ti kai Be ren de zés gyár tók Szö vet sé ge
75. Ener gia po li ti ka 2000 Tár su lat
76. Épí tés ha tó sá gi Szak mai Kol lé gi um
77. Épí té si Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge
78. Épí tõ-, Fa- és Épí tõ anyag ipa ri Dol go zók

Szak szer ve ze te i nek Szövetsége
79. Ér dek vé del mi Ta nács adók Or szá gos

Szö vet sé ge
80. Ér dek vé dõk Pol gá ri Kö zös sé ge
81. Er dé sze ti és Fa ipa ri Dol go zók Szak szer ve ze te
82. Ér ték szál lí tá si és Õr zés vé del mi Dol go zók

Szak szer ve ze te
83. Ér tel mi Fo gya té ko sok és Se gí tõ ik Or szá gos

Ér dek vé del mi Szövetsége
84. Ér tel mi Sé rül tek és Szak dol go zók Or szá gos

Ér dek vé del mi Szövetsége
85. ÉSZT Ér tel mi sé gi Szak szer ve ze ti Tö mö rü lés
86. ÉTA Ér tel mi Sé rül te ket Szol gá ló Tár sa dal mi

Szer ve ze tek és Ala pít vá nyok Or szá gos
Szövetsége

87. Éti csi ga Ter mék ta nács
88. Ét ke zé si Utal vány For gal ma zói Egye sü lés
89. Eu ro at lan ti Klub
90. Eu ró pa Ház
91. Eu ró pa Szí vé ben Ala pít vány
92. Eu ró pai Au tó szer vi zek Ma gyar or szá gi

Egye sü le te
93. Eu ró pai Ipar ka ma rai Char ta
94. Eu ro part ner Unió
95. Fa gaz da sá gi Or szá gos Szak mai Szö vet ség

(FAGOSZ)
96. FAKOOSZ Alap el lá tó Or vo sok Or szá gos

Szö vet sé ge
97. Fa lu fej lesz té si Tár sa ság
98. Fa lu si és Ag ro tu riz mus Or szá gos Szö vet sé ge
99. FAUNA Egye sü let

100. Fegy ve res Biz ton sá gi Õrök Or szá gos
Egye sü le te

101. Fegy ver tar tá si En ge déllyel Ren del ke zõk
Ér dek vé del mi Szövetsége

102. Fe hér Ke reszt Gyer mek vé dõ Ala pít vány
103. Fel nõtt kép zé si Szak ér tõk Or szá gos Egye sü le te
104. Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge
105. Fel szá mo lók Or szá gos Egye sü le te
106. Fi a tal Bal ol dal – Ifjú Szo ci a lis ták
107. Fi a ta lok a Vi dé kért Egye sü let
108. Fo gyasz tá si Do hány Egye sü let
109. FÕNIX Új ra kez dõ Nõk Egye sü le te
110. Fõ vál lal ko zók Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge

111. Fõ vá ro si Köz le ke dés biz ton sá gi Társaság
112. Fu va ro zó Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge
113. Füg get len Jo gász Fó rum
114. Füg get len Nép kép vi se le ti Szö vet ség
115. Füg get len Öko ló gi ai Köz pont Ala pít vány
116. Füg get len Rend õr Szak szer ve zet
117. Füs töl gõk Tár sa sá ga
118. Fû tõ olaj Szö vet ség
119. Gaz dál ko dá si és Tu do má nyos Tár sa sá gok

Szö vet sé ge
120. Gáz el lá tó és Sze re lõ Szak mai Kö zös ség

Egye sü let
121. GÉMOSZ Gép jár mû-Már ka ke res ke dõk

Or szá gos Szö vet sé ge
122. Geo po li ti kai Ta nács Köz hasz nú Ala pít vány
123. Gép jár mû ve ze tõ-kép zõ Szak ok ta tók Füg get len

Szak szer ve ze te
124. Gön cöl Ala pít vány
125. Gön cöl Szö vet ség
126. Gu mi ab roncs gyár tók Ma gyar or szá gi

Egye sü le te
127. Gyer mek ér de kek Ma gyar or szá gi Fóruma
128. Gyó gyá sza ti Se géd esz kö zök For gal ma zó i nak

Or szá gos Szövetsége
129. Gyógy szer Nagy ke res ke dõk Szö vet sé ge
130. Gyógy szer pi a con Dol go zó Or vo sok és

Gyógy sze ré szek Egye sü le te
131. Gyógy szer tá ri Szak dol go zók Egye sü le te
132. Gyöngy ház Egye sü let
133. Ha be as Cor pus Mun ka cso port
134. Ha di rok kan tak, Ha di öz ve gyek és Ha di ár vák

Or szá gos Nem ze ti Szövetsége
135. Hal ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge
136. Hát tér Ba rá ti Tár sa ság a Me le ge kért
137. Ház- és La kás tu laj do no sok Egye sü le te
138. Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa Ter mék ta nács
139. He lyi Te le ví zi ók Egye sü le te
140. Her mann Ottó Ma gyar Or szá gos Ál lat- és

Ter mé szet vé dõ Egye sü let
141. HIFA Ma gyar–Ír Ba rá ti Szö vet ség
142. Hip polyt „Club Há ló zat” Alapítvány
143. Hír köz lé si Ér dek egyez te tõ Ta nács
144. Hír köz lé si és In for ma ti kai Tu do má nyos

Egye sü let
145. Hír lap ter jesz tõk Szak mai Szö vet sé ge
146. Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá gok

Or szá gos Szövetsége
147. Hi va tá sos Tûzol tók Füg get len Szak szer ve ze te
148. HODOSZ Hon véd sé gi Dol go zók

Szak szer ve ze te
149. Hols te in-fríz Te nyész tõk Egye sü le te
150. Hon véd Ha gyo má nyõr zõ Egye sü let
151. Hon véd szak szer ve zet
152. HÖOK Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos

Kon fe ren ci á ja
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153. Hõ ter me lõk és Szol gál ta tók Or szá gos
Szö vet sé ge

154. Hul la dék Mun ka szö vet ség
155. Hul la dék hasz no sí tók Or szá gos Egye sü le te
156. Hu mán Egész ség ügyi Ma gán szol gál ta tók

Egye sü le te
157. HUMANITÁS Bûn me ge lõ zést és Tár sa dal mi

Be il lesz ke dést Se gí tõ Társaság
158. IHSZ Me gyék Ide gen for gal mi Szö vet sé ge

Egye sü let
159. INDRA Biz to sí tot tak Or szá gos Ér dek vé dõ

Egye sü le te
160. In fo kom mu ni ká ci ós Egye sü let
161. In for má ció a Ma gyar Egész ség ügyért

Ala pít vány
162. In for ma ti kai Ér dek egyez te tõ Fórum
163. In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség
164. In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge
165. In for ma ti ka-Szá mí tás tech ni ka Ta ná rok

Egye sü le te
166. INTHOS Nem zet kö zi Kór ház Há ló zat

Ala pít vány
167. Ipa ri Ener gia fo gyasz tók Fó ru ma
168. Ipa ri Par kok Egye sü le te
169. Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge
170. Jár mû ve ze tõ-szak ok ta tók és Kép zõ szer vek

Or szá gos Egyesülete
171. Jegy zõk Or szá gos Szö vet sé ge
172. Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Di a kó nai Rend
173. Jogi In for ma ti kai Tár sa ság
174. Jog vé dõ Egye sü le tek Szö vet sé ge
175. Jo int Ven tu re Szö vet ség
176. ,,Jó zan Élet” Egész ség- és Csa lád vé dõ

Or szá gos Szö vet ség
177. Juh Ter mék ta nács
178. Ka lá ka Fel ké szí tõ Ott hon Alapítvány
179. Ka taszt ró fa vé del mi Dol go zók Szak szer ve ze te
180. Ka to li kus If jú sá gi és Fel nõtt kép zé si Szö vet ség
181. Ka to li kus Ka ri tász – Ca ri tas Hung ri ca
182. Ke res ke dõk és Ven dég lá tók Or szá gos

Ér dek kép vi se le ti Szövetsége
183. Ke resz tény Pe da gó gu sok Szak szer ve ze te
184. Ke resz tény szo ci á lis Szak szer ve ze tek Or szá gos

Szövetsége
185. Ker té szek és Kert ba rá tok Or szá gos Szö vet sé ge
186. Kis- és Kö zép vál lal ko zá sok Egye sü le te
187. Kis tér sé gek Fej lesz té sé ért Tu do má nyos

Egye sü let
188. Kis tér sé gi Fej lesz tõ Szer ve ze tek Or szá gos

Szö vet sé ge
189. Kom mu ná lis Hul la dék gaz dál ko dó

Ma gán vál lal ko zá sok Egyesülete
190. Kon zul tá ció Ala pít vány
191. Köl csö nös Se gély egy le te ket Tá mo ga tó

Alapítvány

192. Kör nye ze ti Ne ve lé si Há ló zat Or szá gos
Egye sü let

193. Kör nye ze ti Ta nács adók Egye sü le te
194. Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Klub Non pro fit 

Egyesület
195. Kör nye zet vé del mi Szol gál ta tók és Gyár tók

Szö vet sé ge
196. Kö ve te lés be haj tók és Üz le ti In for má ci ót

Szol gál ta tók Szövetsége
197. Köz egész ség ügyi- Jár vány ügyi Fel ügye lõk

Ba rá ti Köre
198. Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk

Egye sü le te
199. Köz gyûj te mé nyi és Köz mû ve lõ dé si Dol go zók

Szak szer ve ze te (KKDSZ)
200. Köz le ke dé si Bí rák Egye sü le te
201. Köz le ke dé si Dol go zók Szak szer ve ze te i nek

Szövetsége
202. Köz mû sor Szol gál ta tók Tár sa sá ga
203. Köz ok ta tá si Szak ér tõk Egye sü le te
204. Köz tisz ta sá gi Egye sü lés
205. Köz úti Köz le ke dé si Szak szer ve zet
206. Köz úti Köz le ke dé si Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge
207. Köz sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé ge
208. Köz szol gá la ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge
209. Kul tú ra köz ve tí tõk Tár sa sá ga
210. LABE La kás bér lõk és La kók Egye sü le te
211. La kás szö vet ke ze tek és Tár sas há zak

Ér dek kép vi se le ti Szak mai Szövetsége
212. La kás szö vet ke ze tek és Tár sas há zak Or szá gos

Szö vet sé ge
213. Lak tóz Ér zé ke nyek Tár sa sá ga
214. „LÁNC” Egész ség ká ro so dott em be rek

Szer ve ze te i nek Szövetsége
215. Lá tás sé rült Csepp kõ Or szá gos Egye sü let
216. Lé gi for gal mi Irá nyí tók Füg get len

Szak szer ve ze te
217. Lé te sít mé nyi és Ön kén tes Tûz ol tó sá gok

Or szá gos Szövetsége
218. Lét mi ni mum Alatt Élõk Tár sa sá ga
219. Le ve gõ Mun ka cso port Or szá gos

Kör nye zet vé del mi Szövetség
220. Liga Egész ség ügyi Szö vet ség
221. Li mo u sin Te nyész tõk Egye sü le te
222. Li ons Club Ka pos vár I. Egye sü let
223. „Lun go Drom” Or szá gos Ér dek vé del mi

Ci gány szö vet ség
224. Ma gán Er dõ tu laj do no sok és Gaz dál ko dók

Or szá gos Szövetsége
225. Ma gán er dõ Tu laj do no sok Egye sü le te
226. Ma gán vál lal ko zók Nem zet kö zi Fu va ro zó

Ipar tes tü le te
227. Mag zat vé dõ Tár sa ság
228. Ma gyar Acél- és Fém ke res ke dõk Egye sü le te
229. Ma gyar Adó fi ze tõk Or szá gos Szö vet sé ge
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230. Ma gyar Adó ta nács adók és Könyv vi te li
Szol gál ta tók Or szá gos Egyesülete

231. Ma gyar Ag rár ka ma ra
232. Ma gyar Ag rár tu do má nyi Egye sü let
233. Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te
234. Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra
235. Ma gyar Ál lat te nyész tõk Szö vet sé ge
236. Ma gyar Ápo lá si Egye sü let
237. Ma gyar Ápo lás tu do má nyi Tár sa ság
238. Ma gyar Áru kül dõk Egye sü le te
239. Ma gyar Ás vány olaj Szö vet ség
240. Ma gyar Ás vány víz Szö vet ség és Ter mék ta nács
241. Ma gyar Aszt ma Nõ vé rek Or szá gos Egye sü le te
242. Ma gyar At lan ti Ta nács
243. Ma gyar Atom fó rum Egye sü let
244. Ma gyar Au tó klub
245. Ma gyar Au tó köz le ke dé si Tan in té ze tek

Or szá gos Szövetsége
246. Ma gyar Au tós is ko lák Szö vet sé ge
247. Ma gyar Bank szö vet ség
248. Ma gyar Bá nyá sza ti Szö vet ség
249. Ma gyar Bé ke szö vet ség
250. Ma gyar Bér ki lö võ és Füg get len

Va dász tár sa sá gok Or szá gos Szövetsége
251. Ma gyar Be ton szö vet ség
252. Ma gyar Be vá sár ló köz pon tok Szö vet sé ge
253. Ma gyar Bí rói Egye sü let
254. Ma gyar Biz ton ság vé del mi Egye sü let
255. Ma gyar Biz to sí tá si Al ku szok Szö vet sé ge
256. Ma gyar Biz to sí tá si Szak ta nács adók Egye sü le te
257. Ma gyar Biz to sí tók Szö vet sé ge
258. Ma gyar Böl csö dék Egye sü le te
259. Ma gyar Bú tor és Fa ipa ri Szö vet ség
260. Ma gyar Bûn ül dö zõk Szak mai Egye sü le te
261. Ma gyar Cuk rász Ipa ro sok Or szá gos

Ipar tes tü le te
262. Ma gyar Csa lád- és Nõ vé del mi Tu do má nyos

Tár sa ság
263. Ma gyar Csa lá dok Or szá gos Szö vet sé ge
264. Ma gyar Csa lád te rá pi ás Egye sü let
265. Ma gyar Cser kész lány Szö vet ség
266. Ma gyar Di e te ti ku sok Or szá gos Szö vet sé ge
267. Ma gyar Do hány ipa ri Szö vet ség
268. Ma gyar Do hány ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge
269. Ma gyar Elekt ro ni kai és In fo kom mu ni ká ci ós

Szövetség
270. Ma gyar Elekt ro tech ni kai Egye sü let
271. Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge
272. Ma gyar Em be ri Jog vé dõ Köz pont
273. Ma gyar Ener ge ti kai Tár sa ság
274. Ma gyar Ener gia fo gyasz tók Szö vet sé ge
275. Ma gyar ENSZ Tár sa ság
276. Ma gyar Épí tész Ka ma ra
277. Ma gyar Épí tõ anyag ipa ri Szö vet ség
278. Ma gyar Épí tõ mû vé szek Szö vet sé ge
279. Ma gyar Épü let gé pé szek Szö vet sé ge

280. Ma gyar Fa lu szö vet ség
281. Ma gyar For dí tók és Tol má csok Egye sü le te
282. Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok

Or szá gos Szövetsége
283. Ma gyar Föld bir to ko sok Or szá gos Szö vet sé ge
284. Ma gyar Fran chi se Szö vet ség
285. Ma gyar Ga bo na fel dol go zók,

Ta kar mány gyár tók és Ke res ke dõk Szövetsége
286. Ma gyar Gaz dák Tej ter me lõ Szö vet sé ge
287. Ma gyar Gáz ipa ri Vál lal ko zók Egye sü le te
288. Ma gyar Gép gyár tók Or szá gos Szö vet sé ge
289. Ma gyar Gép jár mû im por tõ rök Egye sü le te
290. Ma gyar Ger ma nis ták Tár sa sá ga
291. Ma gyar Gu mi ipa ri Szö vet ség
292. Ma gyar Gyer mek- és If jú ság vé del mi Szö vet ség
293. Ma gyar Gyógy pe da gó gu sok Egye sü le te
294. Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra
295. Ma gyar Gyógy tor ná szok Tár sa sá ga
296. Ma gyar Ha di gon do zot tak Or szá gos Nem ze ti

Szö vet sé ge
297. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság
298. Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság
299. Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra
300. Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõk Szö vet sé ge
301. Ma gyar ILCO Szö vet ség
302. Ma gyar In gat lan-Gaz dál ko dók Szö vet sé ge
303. Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség
304. Ma gyar Ipar szö vet ség
305. Ma gyar Írók Nem zet kö zi Szö vet sé ge
306. Ma gyar Is ko la szék Egye sü let
307. Ma gyar Ital- és Áru au to ma ta Szö vet ség
308. Ma gyar Já ték pe da gó gi ai és Já ték tá ri Egye sü let
309. Ma gyar Jazz Szö vet ség
310. Ma gyar Jo gász Egy let
311. Ma gyar Jo gá szok az Eu ró pai Bün te tõ jo gért

Egye sü let
312. Ma gyar Juh te nyész tõk és Juh te nyész tõ

Szer ve ze tek Szö vet sé ge
313. Ma gyar Ká bel kom mu ni ká ci ós Szö vet ség
314. Ma gyar Ká bel te le ví zi ós és Hír köz lé si

Szö vet ség
315. Ma gyar Kap csolt Ener gia Tár sa ság
316. Ma gyar Kár te võ ir tók Or szá gos Szö vet sé ge
317. Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia
318. Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek

Szö vet sé ge
319. Ma gyar Ke rá mia Szö vet ség
320. Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
321. Ma gyar Ker té sze ti Ta nács
322. Ma gyar Kong resszu si Iro da
323. Ma gyar Kor ró zi ós Szö vet ség
324. Ma gyar Könnyû ipa ri Szö vet ség
325. Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk

Egye sü lé se
326. Ma gyar Könyv tá ro sok Egye sü le te
327. Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra
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328. Ma gyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let
329. Ma gyar Kör nye zet vé del mi Ka ma rai Szö vet ség
330. Ma gyar Köz igaz ga tá si Bí rák Egye sü le te
331. Ma gyar Köz igaz ga tá si Kar
332. Ma gyar Köz te rü le ti Rek lám Szö vet ség
333. Ma gyar Köz tiszt vi se lõk és Köz al kal ma zot tak

Szak szer ve ze te
334. Ma gyar Köz úti Fu va ro zók Egye sü le te
335. Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség
336. Ma gyar Kül gaz da sá gi Szö vet ség
337. Ma gyar Lap ki adók Egye sü le te
338. Ma gyar Lí zing szö vet ség
339. Ma gyar Ló te nyész tõ és Lo vas Szer ve ze tek

Szö vet sé ge
340. Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi

Egye sü let
341. Ma gyar Mar ke ting Szö vet ség
342. Ma gyar Men tõ és Men tõ tisz ti Egye sü let
343. Ma gyar Mér nök aka dé mia
344. Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra
345. Ma gyar Mi nõ ség Tár sa ság
346. Ma gyar Mu zsi kus Fó rum
347. Ma gyar Mû tárgy- és Ré gi ség ke res ke dõk

Or szá gos Szö vet sé ge
348. Ma gyar Mû tõs asszisz ten si Tár su lás
349. Ma gyar Ne mes fé me sek Or szá gos Szö vet sé ge
350. Ma gyar Nem ze ti El len ál lá si Szö vet ség
351. Ma gyar Nem ze ti Gaszt ro nó mi ai Szö vet ség
352. Ma gyar Nem zet õrök Or szá gos Szö vet sé ge
353. Ma gyar Nép fõ is ko lai Col le gi um
354. Ma gyar Nép fõ is ko lai Tár sa ság
355. Ma gyar Nõk Szö vet sé ge
356. Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és

Nö vény or vo si Kamara
357. Ma gyar Nu miz ma ti kai Tár su lat
358. Ma gyar Nyel vért Ala pít vány
359. Ma gyar Nyom da és Pa pír ipa ri Szak mai

Szö vet ség
360. Ma gyar Nyug dí ja sok Egye sü le te i nek Or szá gos

Szö vet sé ge
361. Ma gyar Ok ta tá si, Tu do má nyos és Kul tu rá lis

Ala pít vá nyok Egyesülete
362. Ma gyar Op ti kus Ipar tes tü let
363. Ma gyar Órá sok Ipar tes tü le te
364. Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség
365. Ma gyar Or vo si Ka ma ra
366. Ma gyar Or vo sok az Egész sé ges Kör nye ze tért
367. Ma gyar Or vos tár sa sá gok és Egye sü le tek

Szö vet sé ge
368. Ma gyar Öko gaz dál ko dók Szö vet sé ge
369. Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet
370. Ma gyar Ön kor mány za tok Szö vet sé ge
371. Ma gyar Ön té sze ti Szö vet ség
372. Ma gyar Pénz tár szö vet ség
373. Ma gyar Pol gá ri Vé del mi Szö vet ség

374. Ma gyar Pszi cho ló gu sok Ér dek vé del mi
Egye sü le te

375. Ma gyar Pub lic Re lat ions Szö vet ség
376. Ma gyar Ra di o ló gus Asszisz ten sek Egye sü le te
377. Ma gyar Rák el le nes Liga
378. Ma gyar Rek lám szö vet ség
379. Ma gyar Ser tés te nyész tõk Szö vet sé ge
380. Ma gyar Sör gyár tók Szö vet sé ge
381. Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let
382. Ma gyar Spe ci á lis Olim pia Szö vet ség
383. Ma gyar Sta tisz ti kai Tár sa ság
384. Ma gyar Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge
385. Ma gyar Szál lít má nyo zók Szö vet sé ge
386. Ma gyar Szál lo da por tá sok „Arany kulcs”

Egye sü le te
387. Ma gyar Szál lo da szö vet ség
388. Ma gyar Szar vas mar ha te nyész tõk Szö vet sé ge
389. Ma gyar Sze ren cse já ték Szö vet ség
390. Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport,

Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szövetsége
391. Ma gyar Szesz ipa ri Szö vet ség és Ter mék ta nács
392. Ma gyar Szõ lõ- és Bor ter me lõk Szö vet sé ge
393. Ma gyar Sztó ma te rá pi ás Nõ vé rek Egye sü le te
394. Ma gyar Szür ke Szar vas mar hát Te nyész tõk

Egye sü le te
395. Ma gyar Tá jé ko zó dá si Fu tó szö vet ség
396. Ma gyar Ta nács adó Mér nö kök és Épí té szek

Szö vet sé ge
397. Ma gyar Tar ta lom ipa ri Szö vet ség
398. Ma gyar Táv hõ szol gál ta tók Szak mai

Szö vet sé ge
399. Ma gyar Ta xis Szö vet ség
400. Ma gyar Tech ni kai és Tö meg sport klu bok

Or szá gos Szö vet sé ge
401. Ma gyar Tég lás Szö vet ség
402. Ma gyar Te le ház Szö vet ség
403. Ma gyar Te le pü lés- és Te rü let fej lesz tõk

Szö vet sé ge
404. Ma gyar Ter mé szet ba rát Szö vet ség
405. Ma gyar Ter mé szet vé dõk Szö vet sé ge
406. Ma gyar Toll szö vet ség Egye sü lés
407. Ma gyar Tu risz ti kai Egye sü let
408. Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség
409. Ma gyar Ur ba nisz ti kai Tár sa ság
410. Ma gyar Út tö rõk Szö vet sé ge
411. Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos

Szö vet sé ge
412. Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány
413. Ma gyar Vám ügyi Szö vet ség
414. Ma gyar Vas- és Acél ipa ri Egye sü lés
415. Ma gyar Véd jegy Egye sü let
416. Ma gyar Vé dõ nõk Egye sü le te
417. Ma gyar Vegy ipa ri Szö vet ség
418. Ma gyar Ven dég lá tók Ipar tes tü le te
419. Ma gyar Ve te rán au tós és Mo to ros Szö vet ség
420. Ma gyar Vö rös ke reszt
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421. Ma gyar Wal dorf Szö vet ség
422. Ma gyar Ze nei Ta nács
423. Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák

Szö vet sé ge
424. Ma gyar Ze ne mû vé sze ti Tár sa ság
425. Ma gyar–Fran cia Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
426. Ma gyar–Né met Jo gász Egye sü let
427. Ma gyar or szá gi Gaz da kö rök Or szá gos

Szö vet sé ge
428. Ma gyar or szá gi Zöld Ke reszt Egye sü let
429. Ma gyar or szá gi Biz to sí tot tak Egye sü le te
430. Ma gyar or szá gi Ci gá nyok De mok ra ti kus

Szö vet sé ge
431. Ma gyar or szá gi Film for gal ma zók Egye sü le te
432. Ma gyar or szá gi For dí tó iro dák Egye sü le te
433. Ma gyar or szá gi Gyer mek ba rá tok Moz gal ma
434. Ma gyar or szá gi Gyógy szer gyár tók Or szá gos

Szö vet sé ge
435. Ma gyar or szá gi Ké mény sep rõk Or szá gos

Ipar tes tü le te
436. Ma gyar or szá gi Kom mu ni ká ci ós Ügy nök sé gek

Szövetsége
437. Ma gyar or szá gi Kon cesszi ós Au tó bu szos

Tár sa sá gok Ér dek kép vi se le ti Szervezete
438. Ma gyar or szá gi Ott hon ápo lá si és Hos pi ce

Egye sü let
439. Ma gyar or szá gi Pénz vál tók Or szá gos

Egye sü le te
440. Ma gyar or szá gi PKU Egye sü let
441. Ma gyar or szá gi Szak ok ta tók Egye sü le te
442. Ma gyar or szá gi Sze gé nyek és Ro mák

Ér dek vé del mi Szer ve ze te
443. Ma gyar or szá gi Táj há zak Szö vet sé ge
444. Ma gyar or szá gi Uk rán Ér tel mi sé gi Egye sü let
445. Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge
446. Ma gyar tar ka Te nyész tõk Egye sü le te
447. Má jus 1. Tár sa ság
448. MAKISZ Ma gyar Kö ve te lés ke ze lõk és Üz le ti

In for má ci ót Szol gál ta tók Szövetsége
449. MAPOSZ Ma gyar or szá gi Prak ti zá ló Or vo sok

Szö vet sé ge
450. Már kás Ter mé ke ket Gyár tók Ma gyar or szá gi

Egye sü le te
451. MEDICINA 2000, Po li kli ni kai és Já ró be teg

Szak el lá tó Szö vet ség
452. Me gyei Jogú Vá ro sok Szö vet sé ge
453. Me gyei Ön kor mány za tok Or szá gos 

Szö vet sé ge
454. Men tõ dol go zók Ön ál ló Szak szer ve ze te
455. Mér nö kök és Tech ni ku sok Sza bad

Szak szer ve ze te
456. Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zõk és Ter me lõk

Or szá gos Szövetsége
457. Me zõ gaz da sá gi Gaz da sá gi Tár sa sá gok

Szö vet sé ge

458. Me zõ gaz da sá gi Nyug dí ja sok Or szá gos
Egye sü le te

459. Mik ka mak ka Ala pít vány
460. MONA Ma gyar or szá gi Nõi Alapítvány
461. Mo soly’ Nõ vér szol gá lat és Egész ség vé dõ

Egye sü let
462. Mo za ik Mû vész egye sü let
463. Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos

Szövetsége
464. Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or szá gos

Szö vet sé ge
465. Mun ka nél kü li ek és Ál lás ke re sõk

Egye sü le te i nek Or szá gos Szövetsége
466. Mun kás kép vi se let Ala pít vány
467. Mun ka ügyi Bí rák Or szá gos Egye sü le te
468. Mun ka vé del mi Kép vi se lõ kért Ala pít vány
469. Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye sü le tek

Szö vet sé ge
470. Mû ve lõ dé si In téz mé nyek, Me gyei és

Re gi o ná lis Kul tu rá lis Szer ve zõ dé sek Or szá gos
Szövetsége

471. Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te
472. Na gyí tó Ala pít vány
473. Na pó ra Klub, a Na tu ris ta Sport ked ve lõk

Or szá gos Köre
474. Nar co non Ma gyar or szág Ala pít vány
475. Nem Ha lá los Ha tá sú Fegy ve rek

Tu laj do no sa i nak Ér dek vé del mi Szervezete
476. Ne mes fém mû ve sek Or szá gos Ipar tes tü le te
477. Nem zet kö zi és Hi va tá sos Gép ko csi ve ze tõk

Or szá gos Szak szer ve ze te
478. Nem zet kö zi Gyer mek men tõ Szol gá lat Ma gyar

Egye sü let
479. Nem zet kö zi Lob bis ták Egye sü le te
480. Nem zet kö zi Vál la la tok Ma gyar or szá gi

Tár sa sá ga
481. Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi

Tár sa ság
482. Ne ve lõ Ott ho nok Nem zet kö zi Szö vet sé ge

(FICE) Ma gyar or szá gi Egyesülete
483. Non pro fit Hu mán Szol gá la ta tók Or szá gos

Szö vet sé ge
484. Non pro fit In for má ci ós és Ok ta tó Köz pont

Ala pít vány
485. Nö vény vé dõ szer-Gyár tók és Im por tõ rök

Szö vet sé ge Egyesület
486. Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te
487. Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te
488. Nyug dí jask lu bok és Idõ sek „Éle tet az évek nek” 

Or szá gos Szö vet sé ge
489. Nyug dí ja sok Egész ség me gör zõ Or szá gos

Szö vet sé ge
490. Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi se le te
491. Országházi Dolgozók Érdekképviseleti

Szövetsége
492. Országos Asztalos- és Faipari Szövetség
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493. Országos Dohányfüstmentes Egyesület
494. Országos Erdészeti Egyesület
495. Országos és Budapesti Fodrász, Fogtechnikus,

Kozmetikus, Pedikûrös és Szolgáltató
Ipartestület

496. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
497. Országos Gazdaszövetség
498. Országos Kereskedelmi Szövetség
499. Országos Közbiztonsági Társadalmi Szövetség
500. Országos Magyar Vadászati Védegylet
501. Országos Népmûvészeti és Háziipari Szövetség
502. Országos Nõi Érdekvédelmi Egyesület
503. Országos Szövetkezeti Tanács
504. Országos Takarékszövetkezeti Szövetség
505. Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület
506. Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási

Társaság
507. Ortopedikusok Magyarországi Ipartestülete
508. Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és

Forgalmazóinak Szövetsége
509. Önkormányzati Gazdasági Vezetõk és

Könyvvizsgálók Klub Egyesület
510. Önkormányzati Képzési Alapítvány
511. Örökség Népfõiskolai Szövetség
512. Pangea Kulturális és Környezetvédelmi

Egyesület
513. „Pápai Páriz” Egészségnevelési Országos

Egyesület
514. Pataki Diákok Szövetsége (PADISZ)
515. Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
516. Pedagógusok Szakszervezete
517. Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesülete
518. Pluss HIV-Pozitívokat és betegeket segélyezõ

Alapítvány
519. Polgári Érdekvédelmi Egyesület
520. Polgári Tanácsadó Szolgálat
521. Polgári Védelmi Dolgozók Szakszervezete
522. Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Országos Egyesület
523. Rákbetegek Országos Szövetsége
524. Raoul Wallenberg Alapítvány
525. Raoul Wallenberg Egyesület
526. Reális Zöldek Klub Országos Társadalmi Civil

Szervezõdés
527. Recski Szövetség
528. Reflex Környezetvédõ Egyesület
529. Régiók Szövetsége
530. Reklám Világszövetség Magyarországi

Tagozata Egyesület
531. Romano Glaszo Cigány Egyesület
532. ROMANO Kulturális és Hagyományörzõ

Egyesület
533. Roma Nõvédelmi Közhasznú Szervezet
534. Segítõ Jobb Egészségügyi-Humanitárius

Alapítvány

535. Segítsük, Támogassuk,
Adókedvezményezetten, a Fokozottan válságos 
helyzetben, Élõ Társainkat Alapítvány
(STAFÉTA)

536. Sportegyesületek Országos Szövetsége
537. Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége
538. Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok

Országos Szövetsége
539. Student Service Egyesület
540. Süni Egyesület
541. Szabadalmi Ügyvivõi Kamara
542. Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma
543. Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
544. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói

Szakmai Kamara
545. Szent György Lovagrend
546. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság
547. Szociális Intézmények Országos Szövetsége
548. Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete
549. Szociális Szakmai Szövetség
550. Szövetségi Gyûlés ‘90 Egyesület
551. Szülõk Egyesülete a Gyermekekért
552. Takarékszövetkezetek Országos

Érdekképviseleti Szövetsége
553. Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete
554. Tankönyvesek Országos Szövetsége
555. Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége
556. Társadalmi Egyesülések Szövetsége
557. Társadalmi Érdekegyeztetõ Tanács
558. Társadalmi Konföderáció
559. Társadalmi Unió-Civil Szervezetek Országos

Tömörülése
560. Társaság a Szabadságjogokért
561. Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete
562. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete
563. Távközlési Érdekegyeztetõ Fórum
564. Tej Terméktanács
565. Települési Önkormányzatok Országos

Szövetsége
566. Településszolgáltatási Egyesület
567. Televíziós Mûvészek Társasága
568. Természet- és Környezetvédõ Tanárok

Egyesülete
569. Természeti Törvények Pártja
570. Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete
571. Textilipari Munkástanácsok Országos Ágazati

Szövetsége
572. Tiszteletbeli Konzuli Testület Egyesület
573. TIVOSZ Társasház és Ingatlankezelõ

Vállalkozások Országos Szakmai Szövetsége
574. Toll Terméktanács
575. Történelemtanárok Egylete
576. Tudományos és Innovációs Dolgozók

Szakszervezete
577. Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat
578. Túlélés ‘98 Egyesület
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579. Tûz- és Katasztrófavédelmi Karitatív Társaság
580. Ügetõ Tenyésztõk Országos Egyesülete
581. Ügyészek Országos Egyesülete
582. Ügyészségi Dolgozók Országos

Szakszervezete
583. VADCOOP Bérkilövõ Vadásztársaság
584. Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások

Terméktanács
585. Vagyonvédelmi Dogozók Országos Független

Szakszervezete
586. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete
587. Vállalkozók a demokrácia fejlõdéséért

Alapítvány
588. Vállalkozók és Munkáltatók Országos

Szövetsége
589. Változó Világ Alapítvány
590. Város és Faluvédõk Szövetsége Hungaria

Nostra
591. Városi Jegyzõk Egyesülete
592. Vasas Mûvelõdési Intézmények Szövetsége
593. Vasas Szakszervezeti Szövetség
594. Vasutas Önkéntes Támogatási Alap
595. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók

Jótékonysági Egyesülete
596. Vasutasok Független Szakszervezeti

Szövetsége
597. Vasutasok Szakszervezete
598. Vasútegészségügyi Dolgozók Szakszervezete
599. Védelmi Információs Központ Alapítvány
600. Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók

Országos Szövetsége
601. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet
602. Vesebetegek Egyesületeinek Országos

Szövetsége (VORSZ)

603. Veszélyeztetettek és Hátrányos Helyzetûek
Országos Szövetsége

604. Vezetési Tanácsadók Magyarországi
Szövetsége

605. Vidék Parlamentje
606. Villamosipari Kereskedõk és Gyártók Országos 

Szakmai Egyesülete
607. Víz- és Csatornamûvek Országos Szakmai

Szövetsége
608. Vízgazdálkodási Társulatok Országos

Szövetsége
609. Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakmai

Szövetsége
610. Volán Egyesülés
611. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége
612. Volt Politikai Üldözöttek Nyugati (Beck)

László Irodalmi Társasága
613. VOTE Veszélyes Áru Szállítási Oktatók és

Biztonsági Tanácsadók Egyesülete
614. WWF Magyarország
615. Zabhegyezõ Gyerekanimátorok Egyesülete
616. Zöld Érdek Alapítvány
617. Zöld Gyûrû Alapítvány
618. Zöld Pók Alapítvány
619. Zöldtetõépítõk Országos Szövetsége
620. 1945–1956. közötti Magyar Politikai Elítéltek

Közössége
621. 24. Óra Alapítvány
622. 56-os Szövetség

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke
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A Magyar Szegényeket Pártoló Párt
2006. évi országgyûlési választásra fordított költségeinek elszámolásáról

 Fo rint

Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás: –
A párt sa ját esz kö zei: 48 000
Tá mo ga tás (ter mé szet be ni hoz zá já ru lás): 65 000
Össze sen: 113 000

Var ga Ár pád s. k.,
el nök



A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának

(3525 Miskolc, Dóczy József út 6.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 
1993. évi II. tör vény 4/B. § (5) be kez dé se, 9/B. §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a „Hegy al ja” Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Be kecs (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban levõ,
 részarány-földtulajdonnak meg fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A gaz da ság neve: „Hegy al ja” Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Be kecs

A sor so lás he lye: Be kecs, Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2006. jú li us 31., 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Le gyes bé nye

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

04/10 gyep 9,7652 41,75

031/5 szán tó, gyep 0,7908 5,94

070/59 szán tó 0,3052 6,52

Mind össze sen 54,21

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Föld mû ve lés ügyi 
Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal ához címezve.

Orosz Ist ván s. k.,
hi va tal ve ze tõ

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának

(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002 Pf. 404)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Haj dú-Bi har Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi
II. tör vény 4/B.  § (5) be kez dé se alapján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Gör be há za Béke Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban álló rész arány-föld tu laj do nú föl dek kiadása céljából.

A sor so lás he lye: Mû ve lõ dé si Ház (4075 Gör be há za, Is ko la utca 14.)

A sor so lás ide je: 2006. au gusz tus 1., 10 óra.
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A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Gör be há za (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

023/25 gyep (le ge lõ) 12,1861 71,90
376/7190-ed ré sze

023/26 gyep (le ge lõ) 47,5032 271,14
1411/27114-ed ré sze

023/29 gyep (le ge lõ) 103,8571 536,03
2606/53603-ad ré sze

030/22 szán tó 31,5629 485,14
125/48514-ed ré sze

046/1 szán tó 2,7149 40,21
101/4021-ed ré sze

046/2 szán tó 6,1343 94,81
046/8 szán tó 0,3537 3,68

58/368-ad ré sze
078/2 szán tó 0,2559 4,89
078/24 szán tó 0,1014 1,94
080/16 szán tó 0,2160 4,13
094/8 szán tó 2,2196 42,39

64/4239-ed ré sze
Ve ze ték jog: Ma gyar Vil la -
mos  Mûvek Rt.

0129/3 szán tó 5,8897 75,87
74/7587-ed ré sze

0176/3 gyep (le ge lõ) 9,5620 50,22 Bá nya szol gal mi jog: Gáz és 
Olaj Száll. Váll. Sió fok

0176/7 gyep (le ge lõ) 3,9246 14,09 Bá nya szol gal mi jog: Gáz és 
Olaj Száll. Váll. Sió fok

0176/9 gyep (le ge lõ) 30,1022 146,30 Bá nya szolgalmi jog: Gáz és 
Olaj Száll. Váll. Sió fok

0189/3 gyep (le ge lõ) 5,6977 19,05
3/1905-öd ré sze

0191 gyep (le ge lõ) 1,9267 11,37
677/1137-ed ré sze

0273 szán tó 0,1804 1,88
0280 gyep (le ge lõ) 0,1932 1,14
0294/2 gyep (le ge lõ) 0,2039 0,57
0325/2 szán tó 0,9899 8,60 Bá nya szolgalmi jog:

ÁFOR Bp.; Gáz Sió fok
0325/6 szán tó 28,1320 312,19 Bá nya szolgalmi jog:

ÁFOR Bp.; Gáz Sió fok
0331/2 gyep (le ge lõ) 3,8840 22,92 Bá nya szol gal mi jog:

ÁFOR Bp.; Gáz Sió fok
0332/15 gyep (le ge lõ) 3,3968 20,04 Bá nya szolgalmi jog:

ÁFOR Bp.; Gáz Sió fok
0348/17 szán tó 1,5419 26,96

200/2696-od ré sze
0352/4 szán tó 10,6186 162,34

816/16234-ed ré sze
0356 gyep (le ge lõ) 5,6286 21,96
0360/2 szán tó 10,0521 140,30

9/14030-ad ré sze
0364/48 gyep (le ge lõ) 0,5531 1,55
0364/50 gyep (rét) 0,5173 0,88
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0400/42 szán tó 0,6231 11,90
0405/3 szán tó 9,7000 86,92 Ve ze tékjog: Ma gyar Vil la -

mos Mû vek Bp.
0405/5 szán tó 28,1804 371,98 Ve ze ték jog: Ma gyar Vil la -

mos Mû vek Bp.
0405/7 szán tó 16,2412 183,26 Ve ze ték jog: EON
0412 szán tó 35,7821 545,17

34700/54517-ed ré sze
Ve ze ték jog: Ma gyar Vil la -
mos Mû vek Bp.

0414/3 szán tó 6,5191 338,20
27221/33820-ad ré sze

Szél jegy: adás vé te li szer.
Áll. Au tó pá lya

0448/4 szán tó 54,1977 649,06
200/64906-od ré sze

Szél jegy: Szolgalmi jog
MATÁV

0463 gyep (le ge lõ) 0,9506 1,14 Föld mé ré si je gyek
0465 gyep (le ge lõ) 0,0927 0,11

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek vehetnek részt.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek. Több rész arány-föld tu laj do nos
egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re meg ál la po dá so kat a tör vény
9/B.  §-a alap ján a Földmûvelésügyi Hivatal figye lembe veszi.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül az FVM Fõ vá ro si és Pest Megyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cím zett ki fo -
gást nyújt hat be a Haj dú-Bi har Megyei Föld mû ve lés ügyi Hivatalhoz (4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.).

Har sá nyi An tal s. k.,
hi va tal ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 65. szá má ban az 5436. ol da lon meg je lent 639786F törzs könyv szá ma he lye sen: 693786F.

 (Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar 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.: 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 B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat 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  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
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 0076—2407

06.1802 – 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.


