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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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

63/2008. (V. 6.) FVM
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból 
az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett nö vé nyek

ter mesz té sé hez nyújt ha tó ki egé szí tõ tá mo ga tás 
2008. évi igény be vé te lé vel kapcsolatos egyes

kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat körömben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

1. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) ener gia nö vény: a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó
köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg -
állapításáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re megha -
tározott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá
a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról szó ló, 2003. szep tem -
ber 29-i  1782/2003/EK ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban:
1782/2003/EK ta ná csi ren de let) IV. és IVa. cí me i ben meg ha -
tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi hen te tett te rü let 
alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát il le tõ en ugyan ezen
ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lyo zá sá ról szó ló,
2004. ok tó ber 29-i 1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let (a to -
váb bi ak ban: 1973/2004/EK ren de let) 24. cikk (1) be kez dé se
sze rin ti kul tú ra;

b) el is mert pi a ci sze rep lõ: a pi a ci sze rep lõk nek az
1973/2004/EK ren de let 37. cik ke alap ján ener gia nö vény
fel dol go zó ként, il let ve fel vá sár ló ként tör té nõ el is me ré sé -
rõl szó ló 141/2007. (XI. 28.) FVM ren de let (a to váb bi ak -
ban: el is me ré si ren de let) 2. § c) pont ja sze rin ti el is mert
 piaci sze rep lõ;

c) kö zös sé gen be lü li vá sár ló: az Eu ró pai Kö zös ség más
tag ál la má ban be jegy zett el sõd le ges fel dol go zó vagy fel vá -
sár ló;

d) fás szá rú ener ge ti kai ül tet vény: a fás szá rú ener ge ti -
kai ül tet vé nyek rõl szó ló 71/2007. (IV. 14.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) 2. § (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti sar jaz ta tá sos fás szá rú ener ge ti kai ül tet -
vény;

e) rep re zen ta tív ho zam: az 1973/2004/EK ren de let
26. cik ke sze rin ti rep re zen ta tív ho zam;

f) ügy fél: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból
fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS)
2008. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl
szó ló 39/2008. (III. 29.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban:
SAPS R.) 3. §-a alap ján tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go -
sult, va la mint az 1973/2004/EK ren de let 23. cikk a) pont ja 
sze rint gaz dál ko dó me zõ gaz da sá gi ter me lõ;

g) érin tett te rü let: a SAPS R. 4. §-a sze rint meg ál la pí tott 
tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü let;

h) tá mo ga tás: az 1973/2004/EK ren de let 23. cikk
b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás.

(2) Az e ren de let ben nem meg ha tá ro zott fo gal mak ra,
va la mint az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek re az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott
egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló -
dó 2008. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up)
igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló
42/2008. (IV. 4.) FVM ren de let ben (a to váb bi ak ban: TOP
UP R.), a SAPS R.-ben, va la mint az el is me ré si ren de let ben 
fog lal tak az irány adók.

A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te lei

2. §

(1) E ren de let alap ján az ügy fél ki egé szí tõ tá mo ga tást
ve het igény be az aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü lé se
esetén:

a) az ügy fél az érin tett te rü le ten a SAPS R. alap ján
 támogatásra jo go sult;

b) az ügy fél az érin tett te rü le ten ener gia nö vényt
 termeszt, ame lyet ener ge ti kai cél ra hasz nál nak fel;

c) a fás szá rú ener ge ti kai ül tet vény ese té ben az ügy fél
ren del ke zik a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a to váb bi ak ban: MgSzH) ál tal a Korm. ren de let alap ján
ki ál lí tott te le pí té si en ge déllyel, il let ve a fenn ma ra dás en -
ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott ha tó sá gi ha tá ro zat tal;

d) az ügy fél az el is mert pi a ci sze rep lõ vel min den ener -
gia nö vény re vo nat ko zó an egye di, az 1973/2004/EK ren -
de let 25. cikk (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek meg -
fe le lõ szer zõ dés sel (a to váb bi ak ban: szál lí tá si szer zõ dés)
ren del ke zik, il let ve sa ját célú fel hasz ná lás ese tén az
1973/2004/EK ren de let 33. cikk (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak ról nyi lat ko zik;

e) kö zös sé gen be lü li vá sár ló ese tén a fel vá sár lá si szer zõ -
dés ak kor ke rül el fo ga dás ra, ha a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) meg ke re sé sé re az
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adott tag or szág el já ró ha tó sá gá nak az 1973/2004/EK ren de let 
40. cik ké ben fog lalt tá jé koz ta tá sa alap ján

ea) az érin tett tag or szág ban mi nõ sí té si rend szer ke rül
al kal ma zás ra és a kö zös sé gen be lü li vá sár ló az adott tag or -
szág – az 1973/2004/EK ren de let 37. cik ke sze rin ti – el is -
me ré si nyil ván tar tá sá ban sze re pel, vagy

eb) az adott tag or szág ban a 60 euró/hek tár biz to sí ték le -
tét rend szert al kal maz nak és a kö zös sé gen be lü li vá sár ló a
pénz ügyi biz to sí té kot az 1973/2004/EK ren de let 31. cik ke
sze rint le tét be he lyez te;

f) az ügy fél tel je sí ti az 1973/2004/EK ren de let 24–30.,
il let ve 33–36. cik ke i ben fog lalt, az ügy fél re vo nat ko zó fel -
té te le ket.

(2) Az ügy fél kö te les az érin tett te rü le ten ter melt ener -
gia nö vény vo nat ko zá sá ban leg alább a rep re zen ta tív ho za -
mok kal meg egye zõ mennyi sé gét el is mert pi a ci sze rep lõ
ré szé re át ad ni, le szál lí ta ni, il let ve ener ge ti kai cél ra fel -
hasz nál ni, és az er rõl szó ló, az 1973/2004/EK ren de let
27. cikk (2) be kez dé se sze rin ti adat tar tal mú szál lí tá si
 nyilatkozatot, il let ve az 1973/2004/EK ren de let 34. cikk
(2) be kez dé se sze rin ti adat tar tal mú be ta ka rí tá si nyi lat ko -
za tot a vo nat ko zó MVH ál tal rend sze re sí tett forma -
nyomtatványon leg ké sõbb 2009. áp ri lis 30-áig az MVH-
 hoz be nyúj ta ni.

A tá mo ga tás mér té ke

3. §

A tá mo ga tás mér té ke és a jo go sult te rü let nagy sá ga az
1782/2003/EK ta ná csi ren de let 89. cik ké ben fog lal tak sze -
rin ti el já rás alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra, amely leg fel -
jebb 45 euró/hek tár le het.

Tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa

4. §

A tá mo ga tá si ké rel met a SAPS R.-ben és a TOP UP
R.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint az egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tá si ké re lem ré sze ként kell be nyúj ta ni, amely hez
– az zal egy ide jû leg, de leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig – mel lé kel ni kell:

a) a szál lí tá si szer zõ dés má so la tát, il let ve sa ját fel hasz -
ná lás ese tén az 1973/2004/EK ren de let 33. cikk 2. pont ja
sze rin ti nyi lat ko za tot;

b) éve lõ kul tú rák ese té ben az 1973/2004/EK ren de let
25. cikk (2) be kez dé se sze rin ti ter me lõi nyi lat ko za tot az
összes érin tett alap anyagfaj tá ról, be ve tett te rü let rõl hek -
tár ban ki fe je zett két ti ze des pon tos ság gal és az elsõ be ta -
ka rí tás vár ha tó évé rõl.

Egyéb ren del ke zé sek

5. §

(1) A rep re zen ta tív ho za mo kat az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter kul tú rán kén ti bon tás ban a Föld mû ve lés ügyi és Vi -

dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hon lap ján és a Föld mû ve lés ügyi
és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ ben köz le mény ben te szi köz zé,
ame lyek meg ha tá ro zá sa az aláb bi mó don tör té nik:

a) ku ko ri ca, ka lá szos ga bo na fé lék, cu kor ré pa, bur go -
nya, nap ra for gó, õszi ká posz ta rep ce ese tén az MgSzH ál tal 
me gyén ként fel mért ter més becs lé si ada tok át lag ter mé sé -
nek 75%-ában;

b) egyéb, az a) pont alá nem tar to zó kul tú rák ese tén a
szak iro dal mi és egyéb mó don gyûj tött, vár ha tó átlag-
 terméshozam ada tok 75%-ában.

(2) El há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese té ben a
SAPS R. 17. §-ában és az 1973/2004/EK ren de let 28. cik -
ké ben, il let ve 34. cikk (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
kell el jár ni.

(3) A tá mo ga tás ki fi ze té sé nek együt tes fel té te le:
a) a SAPS R.-ben fog lal tak tel je sí té se,
b) az 1973/2004/EK ren de let 29. és 35. cik ké ben fog lal -

tak tel je sí té se, és
c) a 2. § (2) be kez dé se sze rin ti szál lí tá si, il let ve be ta ka -

rí tá si nyi lat ko zat be nyúj tá sa.

(4) A tá mo ga tás össze gé nek csök ken té sé re, a ki zá rás ra
és a szank ci ók ra az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal
elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg -
rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2004.
áp ri lis 21-i 796/2004/EK ta ná csi ren de let ben, va la mint az
1973/2004/EK ren de let ben meg ha tá ro zot tak az irány adók.

(5) A tá mo ga tás fo rint ban ke rül ki fi ze tés re a SAPS R.
2. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti ár fo lya -
mon.

Záró ren del ke zé sek

6. §

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

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szeptem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo -
ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá sáról és a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meghatáro zott tá mo ga tá si
rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/
2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/
1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/ EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról IV. cím, 5. fe je zet,

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. októ -
ber 29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa.
 címeiben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá
a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról.

Gráf Jó zsef  s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A hon vé del mi mi nisz ter
10/2008. (V. 6.) HM

ren de le te

a Hon véd Ve zér kar fõ nö két, a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tó it, il let ve azok he lyet te se it
meg il le tõ ve ze tõi jut ta tá sok ról szó ló 9/2008. (IV. 15.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Hjt.) 287. § (2) be kez dé sé nek f) pont jában és a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 52. § (1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
Hvt. 51. §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a  következõket ren de lem el:

1. §

A Hon véd Ve zér kar fõ nö két, a ka to nai nemzetbizton sági szol gá la tok fõ igaz ga tó it, il let ve azok he lyet te se it meg illetõ
ve ze tõi jut ta tá sok ról szó ló 9/2008. (IV. 15.) HM ren de let 2. §-ának fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö két és he lyet te sét, az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ját és he lyet te sét, az MK
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ál ta lá nos fõigazgató- helyettesét a Hjt. sze rin ti, az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga -
tó ját és ope ra tív he lyet te sét a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény sze rin ti jog vi szo nyuk alap -
ján járó jut ta tá sa ik mel lett, ve ze tõi  beosztásuk, meg bí za tá suk idõ tar ta má ra az aláb bi ve ze tõi jut ta tá sok ra jo go sul tak:”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba, és az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Or szág gyû lés
48/2008. (V. 6.) OGY

ha tá ro za ta

a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról*

I. A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 33. § (3) be kez dé se alap ján an -
nak 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze te 6. cí mé ben elõ irány zott 110,0 mil lió fo rint tá mo ga tá si össze get a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek szer ve ze tei szá má ra az Or szág gyû lés a je len ha tá ro zat mel lék le te sze rint oszt ja fel. 

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 28-i ülés nap ján fo gad ta el.
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II. E költ ség ve té si tá mo ga tás a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek szer ve ze tei mû kö dé si költ sé ge i nek fe de zé sé re szol gál.

III. A költ ség ve té si tá mo ga tást a Pénz ügy mi nisz té ri um a kö vet ke zõk sze rint fo lyó sít ja:
a) egy összeg ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá mo ga tá sa nem ha lad ja meg a 3 mil lió fo rin tot,
b) két rész let ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá mo ga tá sa meg ha lad ja a 3 mil lió fo rin tot.

IV. E ha tá ro zat tal tá mo ga tás ban ré sze sí tett tár sa dal mi szer ve zet a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról kö te les írás be li el szá -
mo lást ké szí te ni és leg ké sõbb 2009. ja nu ár 31-ig meg kül de ni az Or szág gyû lés Em be ri jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás -
ügyi bi zott sá gá nak.

V. A költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se az Ál la mi Szám ve võ szék rõl szó ló 1989. évi XXXVIII.
tör vény 2. §-a (5) be kez dé se alap ján tör té nik.

VI. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Mel lék let a 48/2008. (V. 6.) OGY ha tá ro za t hoz

Szer ve zet neve  Ja vas lat 

„A Nap ra for gó Tan odá ért” Köz hasz nú Egye sü let 200 000
Am ri ta Pá lya ori en tá ci ós Ba rá ti Kör 500 000
Apar han ti Füg get len Roma Egye sü let 100 000
„Az Eu ró pai Unió Roma If jú sá gá ért” Egye sü let  1 000 000
Ba ga mé ri Ro má kért Egye sü let 200 000
„BÁRKA” Köz hasz nú Egye sü let 200 000
Bé kés Me gyei Ci gány la ko sok Egye sü le té nek Ele ki Szer ve ze te 100 000
Bel sõ Tûz Egye sü let 300 000
„Bhim Rao” Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Hát rá nyos Hely ze tû If jak (Ma gya rok, Ro mák) Azo nos
Szin tû Ok ta tá sá ért Szo ci á lis, Kul tu rá lis és Ok ta tá si Egye sü let 300 000
Bi har ke resz te si Ci gá nyok De mok ra ti kus Ér dek vé del mi Szer ve ze te 200 000
Bód va völ gyi Ci gá nyok és Hát rá nyos Hely ze tû ek Ér dek vé del mi Szer ve ze te 200 000
Bog lár ka Et ni kai Ki sebb sé gi és Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Bony há di Füg get len Roma Egye sü let 200 000
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ro mák Ér dek vé del mi Egye sü le te Méra (RÉV Egye sü let Méra) 100 000
Ci gány Fi a ta lok Kul tu rá lis Szö vet sé ge 500 000
Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Ba ra nya Me gyei Szö vet sé ge 200 000
Ci gány Kul tu rá lis Egye sü let Mán fa 300 000
Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let 400 000
Ci gány Nép raj zi és Tör té ne ti Egye sü let 400 000
Ci gány Sza bad idõ sport Klub 100 000
Ci gány Tu do má nyos és Mû vé sze ti Tár sa ság 500 000
Ci gá nyo kért az Eu ró pai Uni ó ban Egye sü let 200 000
Czin ka Pan na Roma Kul tu rá lis Egye sü let 300 000
Csa lá dok a Csa lá do kért Egye sü let 200 000
Csong rád Me gyei Ci gá nyok De mok ra ti kus Szö vet sé ge 200 000
De csi Ro má kért Egye sü let 100 000
Dél-Du nán tú li Ro mák Szö vet sé ge 400 000
Dél-So mo gyi Ci gá nyok Köz hasz nú Szer ve ze te 400 000
Dél-Vi dék Kul tu rá lis Egye sü let 400 000
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Dél-Za lai Ci gá nyo kért Egye sü let 400 000
De mok ra ti kus Roma Ve ze tõk Szö vet sé ge 300 000
Do bo zi Ci gány la ko sok Egye sü le te 200 000
Drá va völ gyi Ci gány Fi a ta lok Szö vet sé ge 200 000
Du nán tú li Dip lo más Ro mák Min den ki ért Egye sü let (DDRME) 400 000
Együtt Gyön gyö sért Ro ma–Ma gyar Egye sü let 300 000
Együtt élés Ci gány Ér dek vé del mi Szer ve zet 200 000
Ele ki Lá nyok és Asszo nyok Egye sü le te 300 000
„Eöt vös Jó zsef” Ci gány–Ma gyar Pe da gó gi ai Tár sa ság 800 000
Esély Ci gány Mód szer ta ni Köz pont 400 000
ETHNIX Mû vé sze ti és Ok ta tá si Egye sü let 400 000
Et ni kai Nép fõ is ko lai Tár sa ság 500 000
EU-DROM Roma EU-in teg rá ci ót Elõ se gí tõ Egye sü let 200 000
Fe hér folt Köz hasz nú Egye sü let 200 000
Fel zár kó zás a III. Év ez red be Köz hasz nú Egye sü let 100 000
Fény sza rui Ro mák Be teg ség meg elõ zõ Egye sü le te (FRBE) 200 000
Fi a tal Ro mák Or szá gos Szö vet sé ge (FIROSZ) 400 000
Fi a tal Ro mák Or szá gos Szö vet sé ge Jász fény sza rui Szer ve ze te (FIROSZ Jász fény sza rui Szer ve ze te) 100 000
Ga ra bon ci Ci gá nyo kért Egye sü let 600 000
Gör ge te gi Re gi o ná lis Ki sebb sé gi Fó rum 300 000
Gör ge te gi Ro má kért Egye sü let 200 000
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ci gá nyok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge 600 000
Haj dú-Bi har Me gyei Ci gá nyok Ko or di ná ci ós Szer ve ze te 300 000
Haj dú had ház Roma Ér dek vé del mi Szö vet ség (RÉSZ) 300 000
Haj dú had ház Roma Kul tu rá lis Sport Egye sü let 200 000
Hát rá nyos Hely ze tû Roma Fi a ta lo kat Tá mo ga tó Köz hasz nú Egye sü let 100 000
Het ve he lyi „BEÁS” Ci gány Egye sü let 200 000
Ho mok szent györ gyi Roma Egye sü let 100 000
If jú sá gért Roma Egye sü let 100 000
„Igaz Szó” Ma gyar or szá gi Ro mák Füg get len Ér dek szö vet sé ge 200 000
In teg rá ci ós Roma Szö vet ség 200 000
Ist ván di Ci gány Kö zös sé gi Klub 200 000
Jász kis éri Et ni kai Szer ve zet 200 000
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Et ni kai Ér dek vé del mi Egye sü let 300 000
Jász sá gi Ci gá nyok Mun ka le he tõ sé gé ért Egye sü let 300 000
Ka dar kú ti Roma Egye sü let 100 000
Ka pos szer da he lyi Ro má kért Egye sü let 100 000
Kis ba jo mi Et ni kai Ci gány Szer ve zet 400 000
Ki sebb sé gi Jog vé dõ Egye sü let 600 000
Ki sebb sé gi Kö zös sé gi Ház Köz hasz nú Egye sü let 400 000
Kiút csak Mun ká val Egye sü let Al só szent már ton 300 000
Kö rössza ká li Ci gány De mok ra ti kus Egye sü let 100 000
Kö rössza ká li Nem ze ti sé gi és Ha gyo mány õr zõ Kö zös ség fej lesz tõ és Szer ve zõ  Egye sü let 100 000
Köz éle ti Roma Nõk Egye sü le te 600 000
Köz éle ti Roma Nõk Ke let-Ma gyar or szá gi Egye sü le te 300 000
Ku ta si Ci gány Szer ve zet 200 000
Ku ta si Et ni kai Szer ve zet (KESZ) 100 000
Lá bo di Ci gány Szer ve zet 200 000
„LÓLI-JAG Roma Tánc és Roma Sport Egye sü let” 300 000
Lun ga Ka lye – Ci gány szer ve zet 200 000
„LUNGO DROM” Or szá gos Ci gány Ér dek vé del mi és Pol gá ri Szö vet ség  1 200 000
Lun go Drom Or szá gos Ci gány Ér dek vé del mi és Pol gá ri Szö vet ség Mé rai Tag szer ve ze te 200 000
Ma gyar or szá gi Ci gá nyok Füg get len Ér dek vé del mi Szö vet sé ge 500 000
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Ma gyar or szá gi Jog sér tet te kért Egye sü let 400 000
Ma gyar or szá gi Nem ze ti sé gi Val lá si Kul tu rá lis Szer ve zet 300 000
Ma gyar or szá gi Roma Par la ment 600 000
Ma gyar or szá gi Roma Par la ment Far kas lyu ki Szer ve ze te 200 000
Ma gyar or szá gi Ro mák Ezo te ri kus Tár sa sá ga 300 000
Mély kú ti Ci gány Ér dek kép vi se le ti Szer ve zet 200 000
Mi kei Ki sebb sé gi Fó rum 100 000
„Mis kolc-Vas gyár-Ro ma” Szer ve zet 200 000
Mór ágyi Füg get len Roma Egye sü let 100 000
Nagy csa lá do sok Kar ca gi Egye sü le te 100 000
Nagy do ro gi Ci gá nyo kért Egye sü let 200 000
Nagy ra dai Ci gá nyo kért Egye sü let 200 000
Nap ke rék Egye sü let 300 000
Nóg rád Me gyei Ci gány Ki sebb sé gi Kép vi se lõk és Szó szó lók Szö vet sé ge 600 000
Noj Pant ru Voj Köz éle ti Roma Nõk Egye sü le te (Noj Pant ru Voj KRNE) 300 000
Or mán ság fej lesz tõ Tár su lás Egye sü let 400 000
Or szá gos Et ni kai Ki sebb sé gek Egye sü le te 400 000
Or szá gos Roma Vál lal ko zók és Kör nye zet vé dõk Fog lal koz ta tá si Ok ta tá si Szer ve ze te 900 000
Ózd Kék Si rály Ze nei Egye sü let 400 000
Pál fai Roma Szer ve zet 100 000
PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet En csi Tag szer ve ze te 200 000
PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet Or szá gos Szer ve ze te – Köz pon ti Szer ve zet 600 000
PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet Or szá gos Szer ve ze te Kor lá ti Tag szer ve ze te 200 000
ROM Roma  Ma gyar Pol gár jo gi Moz ga lom 500 000
Roma Dip lo má sok Or szá gos Szer ve ze te 400 000
Roma és Beás Ér dek vé del mi Szö vet ség 300 000
Roma Esély egyen lõ ség az Uni ós csat la ko zá sért 200 000
Roma Kö zös ség fej lesz tõk Or szá gos Egye sü le te 500 000
Roma Kul tu rá lis Klub egye sü let 200 000
Roma Mun ka adók és Mun ka vál la lók Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szö vet sé ge 400 000
Roma Nõ vé del mi Köz hasz nú Szer ve zet 400 000
Roma Saj tó köz pont Köz hasz nú Egye sü let 500 000
Roma Szö vet ség Köz hasz nú Egye sü let 200 000
Ro ma no Ka ra va no (Ci gány Ka ra ván) Roma Kul tu rá lis Egye sü let 600 000
ROMÉRO B-A-Z  Me gyei Ci gány Ér tel mi sé gi Fi a ta lok Köz hasz nú Egye sü le te 500 000
So mogy Me gyei Mi no ri tas Egye sü let 300 000
So mogy Me gyei Ro mák Egye sü le te 200 000
So mo gyi Roma Nõk Egye sü le te 300 000
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyé ben élõ Ci gá nyok Egész ség ne ve lé sé ért Egye sü let 300 000
Szé csé nyi Ci gá nyok De mok ra ti kus Tár sa sá ga Egye sü let 200 000
Sze nyé ri Et ni kai Ci gány Szer ve zet 200 000
Szí nes Gyön gyök – Dél vi dé ki Roma Nõ kért Egye sü let 600 000
Tár sa dal mi Vissza il lesz ke dést Se gí tõ Egye sü let 100 000
Teg nap után Or szá gos Ci gány Kul tu rá lis Egye sü let 400 000
Tér sé gi Ro mák Egye sü le te a Fi a ta lo kért 300 000
Test vé ri ség Kul tu rá lis és Sza bad idõ Sport egye sü let 200 000
„Ti sza rof fi Ci gá nyok Mun ka le he tõ sé gé ért Egye sü let” 200 000
Tol na Me gyei Ci gá nyok Ér dek vé del mi Szer ve ze te 100 000
Tol na Me gyei Roma Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé ge 200 000
„Új Ge ne rá ció Ze ne kar” Köz hasz nú Egye sü let 100 000
Úji re gi Ci gá nyok Szer ve ze te 100 000
Vajsz ló és Vi dé ke Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Vas vár és Tér sé ge Ci gány Ér dek vé del mi Egye sü let 300 000
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Zala Me gyei Ci gá nyok Ér dek vé del mi és Kul tu rá lis Egye sü le te 300 000
Zala Me gyei Ro má kért Szer ve zet 200 000
A Ro mán ság Ha gyo má nya i ért és Jö võ jé ért Egye sü let 200 000
Aj ka ren de ki Né met Nem ze ti sé gi Dal kör Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Al só gal lai Ba rá ti Egye sü let 200 000
Apá tist ván fal vai Fa lu szé pí tõ és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 300 000
Ág fal vai Fú vós ze ne kar Egye sü let 100 000
Ba jai Szer bek Val lá si és Kul tu rá lis Egye sü le te 300 000
Ba ra nyai Né met Nem ze ti sé gi Szer ve ze tek Kö zös sé ge 100 000
Ba ra nyai Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé ge 500 000
Ba ra nyai Né met Tánc egye sü let 300 000
Bat to nyai Ro má nok Nem ze ti sé gi Egye sü le te 400 000
Bat to nyai Szerb Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 300 000
Bá csal má si Né me tek Egye sü le te 300 000
Bács ka Né met Kul tu rá lis Egye sü let 300 000
„Bá nát” Szerb Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let 300 000
Bá ta szé ki Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 300 000
Bé kés Me gyei Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé ge Me zõ be rény 300 000
Bé kés csa bai Ro má nok Szö vet sé ge 200 000
Bé kés-Csong rád Me gyei Né met Is ko la egye sü let Gyu la 300 000
„BLAUE ENZIAN” Né met Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Nép tánc Egye sü let 100 000
Ble y er Ja kab Kö zös ség 400 000
Bol gár If jú sá gi Egye sü let 100 000
Bol gár Kul tu rá lis Fó rum 100 000
Bó lyi Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Len gyel Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé ge 200 000
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé gé nek Egye sü le te 200 000
„BRAUNHAXLER” Ó bu dai Né met Ha gyo má nyo kat Ápo ló Egye sü let 200 000
Bu da ka lá szi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 300 000
Bu da pes ti Ro mán Egye sü let 200 000
Bu da pes ti Ro má nok Kul tu rá lis Tár sa sá ga 300 000
Ci kói Szé kely–Né met Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000
Csa ba csü di Szlo vák Kör 100 000
Csa bai Szlo vá kok Szer ve ze te Bé kés csa ba  1 750 000
Csa ba sza ba di ért Egye sü let 100 000
Csá szár töl té si Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 100 000
Cse pe li Svá bok Sza bad Kul tu rá lis Egye sü le te 200 000
Csol no ki Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Da bas-Sá ri Szlo vá kok Egye sü le te 100 000
Dél-Al föl di Szlo vá kok Szer ve ze te 100 000
Do ro gi Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Du go nics And rás Hor vát–Ma gyar Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let 100 000
Du na var sá nyi Svá bok Egye sü le te 100 000
Ecse ri Zöld Ko szo rú Ha gyo mány õr zõ Kör 300 000
„Edel we iss Né met Nem ze ti sé gi Dal kör” Egye sü let 200 000
Egye sü let a Ma gyar or szá gi Né met Gyer me ke kért – VEREIN FÜR UNGARNDEUTSCHE KINDER
(Köz hasz nú) (VUK) Egye sü let 600 000
Együtt Szent lász ló ért Köz hasz nú Egye sü let 200 000
Ele ki Né me tek Egye sü le te 100 000
Ele ki Ro mán Ha gyo mány õr zõ Tánc egye sü let 200 000
Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let 500 000
Érdi Len gyel–Ma gyar Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let 200 000
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Észak-Ma gyar or szá gi Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé ge Egye sü let – Ver band der De uts chen
Selbs ter wal tun gen in Nor dun ga ren e. V. 400 000
FÁKLYA Hor vát Folk lór Cent rum Egye sü let  1 100 000
Fa lu-Ha gyo mány õr zõ és Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Fõ vá ro si Ro mán Or to dox Nõk Egye sü le te 200 000
Ge me ins chaft Jun ger Un garn de uts cher (GJU) – Ma gyar or szá gi Ifjú Né me tek Kö zös sé ge (MINK)  1 450 000
GLÜCK AUF Nagy má nyo ki „Jó sze ren csét” Egye sü let 100 000
Gyön ki Né met Ha gyo mány õr zõ Ének-Ze nei Köz hasz nú Egye sü let 200 000
Györ kö nyi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000
Gyu la fi rá tó ti Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Gyu lai Ro mán Nyug dí ja sok Klub ja 200 000
Ha gyo mány õr zõ Nem ze ti sé gi Egye sü let Sza ka dát – Tra di ti onspf le gen der Ve re in Sa ge tal 100 000
Haj nal pír Ének egye sü let 200 000
Hárs kú ti Hárs fa Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 100 000
Har tai Ha gyo mány õr zõ Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
„Hor vát Ha gyo mány õr zõ”  Egye sü let 200 000
Hõ gyé szi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let – Ve re in der Hõ gyé szer Volks de uts chen e.V. 200 000
„Jan So bi es ki” Len gyel Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Jant ra Nép tánc Egye sü let 100 000
Ka ni zsai Hor vá tok Egye sü le te 300 000
Ka to li kus Né me tek Egy ház me gyei Egye sü le te Pécs (Ve re in Kat ho lis cher Un garn de uts chen der
Di ö ze se Fünf kir chen) 200 000
Ke re pe si Pá va kör Egye sü let 200 000
Két egy há zi Ro mán–Ma gyar Egye sü let 100 000
Két egy há zi Ro má nok Kul tu rá lis Egye sü le te 400 000
„Ki rá lyi Pál” Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Kis kas sá ért Né met Egye sü let 100 000
Kis kõ rö si Szlo vá kok Szer ve ze te 400 000
Kis lõ di Né met Nem ze ti sé gi Kul tú rá ért Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet 200 000
Kis tar csai Kul tu rá lis Egye sü let 300 000
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Né met Is ko la egy let 300 000
Kom ló si Szlo vá kok Szer ve ze te 200 000
Kon do ro si Szlo vák Klub 100 000
Kóp há zi Hor vát Egye sü let 500 000
Kö rössza ká li Nem ze ti sé gi Nyug dí jas Egye sü let 200 000
Kör összeg apá ti Ro má nok Egye sü le te 200 000
„KRANZLEIN” Volks tanz ve re in Bonn hard – „KRANZLEIN” Nép tánc egye sü let Bony hád 200 000
Kul túrny Spo lok Sar vass kych Slo vá kov „VERNOST” – Szar va si Szlo vá kok Kul tu rá lis Köre 400 000
Lány csó ki Li e derk rancz Ma gyar–Né met Kul tu rá lis (Ba rát sá gi)  Egye sü let 300 000
Len gyel–Ma gyar Klub 100 000
Lipa Szlo vák Folk lór egye sü let 100 000
Lip pói Ma gyar–Né met Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Ló kú ti Né met Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000
Ma gyar–Len gyel Ba rá ti Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Ma gyar–Len gyel Pil suds ki Tör té nel mi Tár sa ság 200 000
Ma gyar–Né met Ba rá ti Klub Szé kely sza bar 100 000
Ma gyar or szá gi „Bem Jó zsef” Len gyel Kul tu rá lis Egye sü let 400 000
Ma gyar or szá gi Bol gá rok Egye sü le te 600 000
Ma gyar or szá gi Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü le te 250 000
Ma gyar or szá gi Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü le te – Csong rád Me gyei He lyi Cso port
(Csong rád Me gyei Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü le te)  1 000 000
Ma gyar or szá gi Gra dis tyei Hor vá tok Egye sü le te (Drust vo Gra dis cans kih Hrva tov u Ugars koj)  1 200 000
Ma gyar or szá gi Hor vá tok Szö vet sé ge  2 600 000
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Ma gyar or szá gi Len gyel Ka to li ku sok Szent Adal bert Egye sü le te 300 000
Ma gyar or szá gi Né met Ének-,  Ze ne- és Tánc ka rok Or szá gos Ta ná csa  3 900 000
Ma gyar or szá gi Né met Írók és Mû vé szek Szö vet sé ge (Ver band Un garn de uts cher Au to ren und
Künst ler – VU dAK)  1 300 000
Ma gyar or szá gi Né met Is ko la egy le tek Szö vet sé ge 600 000
Ma gyar or szá gi Né met Népi Kul tú rá ért Egye sü let Szi get új fa lu 200 000
Ma gyar or szá gi Né me tek Csa lád fa ku ta tó Egye sü le te (AKuff) 200 000
Ma gyar or szá gi Né me tek Csong rád Me gyei Egye sü le te 200 000
Ma gyar or szá gi Né me tek Pécs-Ba ra nyai Nem ze ti sé gi Köre 100 000
Ma gyar or szá gi Ro mán Ku ta tók és Al ko tók Kö zös sé ge (Gyu la) 400 000
Ma gyar or szá gi Ro má nok Ko a lí ci ó ja 150 000
Ma gyar or szá gi Ro má nok Kul tu rá lis Szö vet sé ge  2 000 000
Ma gyar or szá gi Ro má nok Ku ta tó in té ze te (Gyu la)  1 100 000
Ma gyar or szá gi Szlo vák Fi a ta lok Szer ve ze te 400 000
Ma gyar or szá gi Szlo vá kok Szö vet sé ge  3 250 000
Ma gyar or szá gi Szlo vé nek Szö vet sé ge 900 000
Ma gyar or szá gi Uk rán Kul tu rá lis Egye sü let 800 000
Ma gyar po lá nyi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 100 000
Maj si Ma gyar–Né met Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Má nyi Svá bok Nem ze ti sé gi Egye sü le te 500 000
Ma ri ca Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Mar te ni ca Nép tánc Egye sü let 200 000
MARTINCE Kul tu rá lis Egye sü let Fel sõ szent már ton 100 000
Má go csi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 200 000
„Má ria ha lo mi Fa lu kö zös sé gi Egye sü let” 100 000
Me csek ná das di Né met Nem ze ti sé gi Nép tánc Egye sü let 100 000
Me csek ná das di Skó ci ai Szent Mar git Kó rus, Ma gyar–Né met Kul tu rá lis Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000
Méh ke ré kért Egye sü let 100 000
Méh ke ré ki Ro má nok Egye sü le te 200 000
Me zõ be ré nyi Né met Ha gyo mány ápo ló Egye sü let 200 000
Me zõ be ré nyi Szlo vá kok Szer ve ze te – Or ga ni zá cia Slo vá kov v Pol nom Be rin co ku 200 000
Mo há csi Né me tek Egye sü le te 200 000
Mo há csi So ka cok Ol va só kö re 400 000
Móri Fú vós ze nei Egye sü let  1 000 000
Mo son ma gya ró vá ri Gra dis tyei Hor vá tok Egye sü le te 300 000
Mö zsi Né met Nem ze ti sé gi Klub 100 000
Mû ve lõ dé si Kör Er dõ kürt 100 000
Na gyesz ter gá ri Né met Nem ze ti sé gi Kör Egye sü let 200 000
Nagy nyá rád-Gross na a rad Ma gyar–Né met Ba rá ti Kör 300 000
Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Kul tu rá lis Egye sü let 300 000
„NEVEN” Bu nye vác Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
„Né met Ha gyo má nyo kat Ápo lók Szö vet sé ge” Egye sü let Pest szen ter zsé bet 100 000
Né met Ha gyo mány õr zõ Egye sü let, Kun ba ja 100 000
Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Bács-Kis kun Me gyei Szö vet sé ge 400 000
Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Vas-Za la Me gyei Szö vet sé ge 100 000
Né met Kul túr egye sü let (De uts cher Kul tur ve re in) 100 000
Né met Nem ze ti Ki sebb sé gi Ha gyo mány és Szár ma zás ku ta tó Egye sü let (Zirc) 400 000
Né met nem ze ti ki sebb sé gi ha gyo mány és szár ma zás ku ta tó Egye sü let Ba kony ná na 100 000
Né met Nem ze ti sé gi Dal- és Kul túr egye sü let 200 000
Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let Gyönk 200 000
Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let Szász vár 200 000
Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let – De uts her Na ti o na li ta ren Kul tur Ve re in 300 000
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Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let Bab arc – Un garn de uts che Kul tur ve re in Bab arc 100 000
Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let Ik lad 200 000
Né met Nem ze ti sé gi Tánc Egye sü let (Un garn de uts cher Tanz ve re in) 100 000
Né met Nem ze ti sé gi Tánc cso port 200 000
Né met Ön kor mány za tok Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Egye sü le te 100 000
Né met Ze ne ba rá tok Egye sü le te Paks 100 000
Né met–Ma gyar Kul tu rá lis Egye sü let Csi kós tõt tõs 100 000
Ni ko la us Le nau Köz mû ve lõ dé si Egye sü let  1 000 000
Nóg rád-He ve si Szlo vá kok Egye sü le te és Re gi o ná lis Kul tu rá lis Köz pont ja 200 000
Nyug dí ja sok Sze der ké nyi Egye sü le te 200 000
Ó bá nyai Né met Ol va só kör Egye sü let 100 000
Ó fa lui Né met Nem ze ti sé gi Ön kén tes Köz hasz nú Tûz ol tó Egye sü let 100 000
Or szá gos Ma gyar–Hor vát Ba rá ti Tár sa ság 100 000
Oz ve na (Vissz hang) Bu da pes ti Szlo vák Kó rus 200 000
Pa lo ta bo zso ki Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 200 000
Pé csi Gö rög Egye sü let 250 000
Pe ter Ro seg ger Egye sü let 100 000
Pi lis csa bai Né me tek Kul tu rá lis Egye sü le te 200 000
Pi li si Szlo vá kok Egye sü le te és Re gi o ná lis Kul tu rá lis Köz pont ja 300 000
Po má zi Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Pur di Mi hály Ro mán Kul tu rá lis Egye sü let – Aso ci a tia Cul tu ra lá Ro má ná Mi hai Pur di 200 000
Pusz ta ott la kai Ro má nok Egye sü le te 300 000
Pusz ta vám Köz ség Né met Nem ze ti sé gi Ének kar 100 000
Pusz ta vám Köz ség Né met Nem ze ti sé gi Fú vós ze ne kar 500 000
Pusz ta vá mi Né met Nem ze ti sé gi Tánc cso port Egye sü let 100 000
Ro mán Kö zös ség Po csaj 100 000
Roz ma ring Nép tánc együt tes Ba rá ti Egye sü le te 200 000
„Schwarz wald” Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Rát ka) 100 000
Sin gen de Qu el le Ba rá ti Kör, Mo hács – Fre un desk re is „Sin gen de Qu el le” Mo hács 100 000
„Sop ron és Kör nyé ke Né met Kul turk lub” Egye sü let 300 000
Sop ro ni Hor vá tok Kul tu rá lis Egye sü le te 400 000
So rok sá ri Svá bok Füg get len Egye sü le te 100 000
Sós kút 2000 Tár sa ság 200 000
„St. Ger hards-Werk Un garn e.V.”, Ma gyar or szá gi Ka to li kus Né me tek Egye sü le te 100 000
Sze der ké nyi Sza bad idõs és Kul tu rá lis Egye sü let 100 000
Sze ge di He lyi Szerb Kö zös ség  1 000 000
Sze ge di Ro mán Kul tu rá lis Egye sü let 200 000
Sze ge di Szlo vá kok Egye sü le te 300 000
Szek szár di Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 600 000
Szent end rei Szerb Klub Kul tu rá lis Egye sü let 300 000
Szi get szent már to ni Né met Nem ze ti sé gi Kul túr egye sü let 300 000
Szlo vák Nyug dí ja sok Klub ja 100 000
Szom bat he lyi Hor vát Kul tu rá lis és Val lá si Egye sü let 400 000
Szom bat he lyi Hor vá tok Egye sü le te 100 000
Szü lõ föld vé dõ-szé pí tõ és Fej lesz tõ Egye sü let Fe ke di Szü lõ föl dünk Ba rá ti Kör Egye sü let 100 000
Ta bán Szerb Folk lór cent rum Egye sü let  1 300 000
„TANAC” Kul tu rá lis Egye sü let 400 000
Tar ján Köz sé gért Ba rá ti Kör 200 000
Táti Né met Nem ze ti sé gi Fú vós ze ne ka ri Egye sü let 200 000
Tol na Me gyei Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé ge 400 000
Tol nai Né met Nem ze ti sé gi Ba rá ti Kör 200 000
Tót vá zso nyi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 100 000
Vá ros lõ di Fa lu mú ze um Ba rá ti Köre 100 000
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Szer ve zet neve  Ja vas lat 

Vas kú ti Né met Ha gyo mány õr zõ Tánc egye sü let 100 000
Ve csé si Ha gyo mány õr zõ Ze ne egye sü let – Mu sik ve re in Wets chesch 100 000
Ve csé si Né met Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Tánc cso port 100 000
„Ve se li San tov ca ni” Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let  1 000 000
Veszp rém Me gyei Né met Is ko la egye sü let 200 000
Veszp rém Me gyei Né met Ön kor mány za tok és Elek to rok Kö zös sé ge 400 000
Veszp ré mi Né met Nem ze ti sé gi Klub 100 000
Vér tes som lói Né met Nem ze ti sé gi Nép dal kör 200 000
Vil lá nyi Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let (Kul tur ve re in Wi e lan der Un garn de uts hen) 200 000
„ZVIRANJAK” Pe resz nyei Hor vát Ha gyo mány õr zõ és Fa lu szé pí tõ Egye sü let 100 000
Zsám bé ki Né met Nem ze ti sé gi Kör 200 000
Össze sen 110 000 000

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Összefogás Magyarországért Centrum Párt 2007. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 707
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 723

4.1. Jogi sze mé lyek tõl –
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 723
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 723
4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel –
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 1430

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –
3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
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4. Mû kö dé si ki adá sok 2013
– anyag költ ség 195
– igény be vett szol gál ta tá sok 777
– egyéb szol gál ta tá sok 90
– bér költ ség –
– sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek 213
– bér já ru lé kok –
– ér ték csök ke né si le írás 113
– egyéb 625

5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai –
7. Egyéb ki adá sok –
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 2013

Dr. Pász ti Ág nes s. k.,
el nök

A Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(2800 Tatabánya, Gyõri út 13.)

h i r d e t m é n y e

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott ság ról  szóló
1993. évi II. tör vény 4/B.  § (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

hir det meg a Na gyig mán di „Új Élet” Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet (Cg.: 11-02-000864 cég jegy zék szá mú) hasz ná la tá ban
nyil ván tar tott, Na gyig mánd, Ki sig mánd, Csép köz sé gek kül te rü le tén fek võ rész arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek
ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Na gyig mánd, Pol gár mes te ri Hi va ta la dísz ter me

A sor so lás idõ pont ja: 2008. jú ni us 19. (csü tör tök), 9 óra.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Na gyig mán di „Új Élet” Mgtsz gaz dál ko dá si te rü le tén rész arány-föld tu laj -
don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek.

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

Te le pü lés: Csép

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

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

023/1 szán tó 2,6892 65,35 54,70

040/7 szán tó 0,3201 4,23 4,23 Ve ze ték jog Észak-Du nán tú li 
Áram szol gál ta tó Rt. Gyõr

040/8 szán tó 0,2223 2,93 1,13 Ve ze ték jog Észak-Du nán tú li 
Áram szol gál ta tó Rt. Gyõr

040/10 szán tó 0,2561 3,38 3,38 Ve ze ték jog Észak-Du nán tú li 
Áram szol gál ta tó Rt. Gyõr

040/11 szán tó 0,0928 1,22 1,22 Ve ze ték jog Észak-Du nán tú li 
Áram szol gál ta tó Rt. Gyõr
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

040/12 szán tó 0,1072 1,42 1,42 Ve ze ték jog Észak-Du nán tú li 
Áram szol gál ta tó Rt. Gyõr

051/16 erdõ 1,4651 9,67 9,67

Te le pü lés: Ki sig mánd

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

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

045 gyep (le ge lõ) 0,0597 0,69 0,69 Ve ze ték jog Kap tár Szél erõ mû 
Kft. Bp.

046 gyep (le ge lõ) 0,1021 1,17 1,17

Te le pü lés: Na gyig mánd

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

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

018/1 szán tó 0,8160 10,77 10,77 Ve ze ték jog(ok) 
Kap tár Szél erõ mû Kft. Bp.
Mist ral Ener ge ti kai Kft. Bp.
Ven to Ener ge ti kai Kft. Bp.
Bo ras co Ener ge ti kai Kft. Bp.

053/5 erdõ 0,7241 4,78 4,78

053/6 erdõ 0,1575 1,04 1,04

078/15 szán tó 0,2543 6,18 6,18 Ve ze ték jog Észak-Du nán tú li 
Áram szol gál ta tó Rt. Gyõr

089 erdõ 0,2946 1,94 1,94

090 erdõ 0,3097 2,04 2,04

092/11 szán tó 1,4092 8,31 8,31

096/3 szán tó 4,2598 40,04 17,43

0179/5 gyep (rét) és
árok

8,9604 163,04 163,04 Na tu ra 2000 te rü let

0185/4 gyep (rét) 1,4418 25,09 25,09

0187/5 erdõ 0,6553 4,32 4,32

0262/4 szán tó 3,5831 47,30 47,30

0303/25 szán tó, erdõ,
gyep (le ge lõ)

1,1714 6,26 6,26

0303/26 gyep (le ge lõ) 0,0410 0,10 0,10

0303/28 erdõ 0,1899 1,25 1,25

0310/38 gyep (le ge lõ) 0,1618 0,39 0,39

0310/54 gyep (le ge lõ) 0,1493 0,36 0,36

0310/64 szán tó, gyep
(rét)

11,0157 91,02 2,85

0327/30 gyep (le ge lõ) 0,6140 4,30 4,30

0327/44 erdõ 0,2060 1,36 1,36
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A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész let re vo nat ko zó cse re meg -
ál la po dá so kat a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal figye lembe ve szi.

A kö zös igényt a sor so lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pig le het a Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz be nyúj ta ni. A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re
ke rül.

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.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre való hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Köz pont Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz cím zett, de a Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (2800 Ta ta bá nya, Gyõ ri út 13.) ki fo gást nyújt hat be.

Ke rek Ka ta lin s. k.,
fõ igaz ga tó, föld mû ve lés ügyi igaz ga tó

A Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság
(8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.)

h i r d e t m é n y e

A Zala Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság – a föld ren de zõ és a föld ki adó
 bizottságokról  szóló 1993. évi II. tör vény 4/B.  § (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Bá nok szent györ gyi Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban levõ, rész arány-föld tu laj do nok he lyé nek meg ha tá -
ro zá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Zala Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság Ta nács ter me (föld -
szint)

A sor so lás ide je: 2008. jú ni us 5. (csü tör tök), 10 óra.

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

Te le pü lés: Bá nok szent györgy

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

149/7 gyep (rét) 1,1510 1,1510 27,05 27,05

020/1 erdõ 57,4108 1,9290 218,16 7,33

020/2 erdõ 11,1614 4,1108 42,41 15,62

020/3 erdõ 4,5135 0,0974 17,15 0,37 Bá nya szol gal mi jog,
Föld mé ré si je lek
el he lye zését biz to sí tó
hasz ná la ti jog

020/5 erdõ 21,3648 5,2313 81,19 19,88

022 gyep (rét) 0,5811 0,5811 9,59 9,59

024/2 gyep (rét) 0,5414 0,5414 8,93 8,93

028 gyep (rét) 0,7896 0,0766 7,42 0,72
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

033/4 gyep (rét) 3,9219 0,0425 36,87 0,40 Bá nya szol gal mi jog

035 erdõ, gyep (le ge lõ) 17,8340 0,6968 45,30 1,77 Bá nya szol gal mi jog,
Föld mé ré si je lek
el he lye zését biz to sí tó
hasz ná la ti jog, 
Víz ve ze té si jog

040 gyep (rét) 1,1367 0,2884 18,76 4,76 Bá nya szol gal mi jog

048 erdõ 0,4160 0,4160 1,29 1,29

049 gyep (rét) 0,6370 0,0120 6,88 0,13

052 gyep (le ge lõ), erdõ 1,3009 1,0004 3,29 2,53

053 gyep (rét) 3,1758 0,1909 10,48 0,63

055 gyep (rét) 2,6084 0,0454 8,61 0,15

057 gyep (le ge lõ) 2,7979 0,1600 12,59 0,72

060 erdõ, gyep (rét),
gyep (le ge lõ)

1,2433 0,3454 6,48 1,80

065/7 gyep (rét) 0,2725 0,2725 2,56 2,56 Bá nya szol gal mi jog

067 gyep (le ge lõ) 5,8196 0,5701 18,17 1,78 Bá nya szol gal mi jog,
Víz ve ze té si jog

069/2 gyep (rét) 1,6002 0,3516 5,28 1,16 Bá nya szol gal mi jog

069/3 erdõ 3,1064 0,0444 2,80 0,04 Bá nya szol gal mi jog

073 szán tó 6,6229 0,0208 73,29 0,23 Víz ve ze té si szol gal mi jog

077 gyep (rét) 1,4021 0,0068 32,95 0,16 Bá nya szol gal mi jog

088 gyep (le ge lõ) 3,2354 0,0200 14,56 0,09 Bá nya szol gal mi jog

0129 gyep (le ge lõ), erdõ 4,5542 0,5082 18,55 2,07

0131 gyep (le ge lõ), erdõ 24,6197 1,0049 98,24 4,01 Bá nya szol gal mi jog

0133 szán tó, gyep (rét),
erdõ, gyep (le ge lõ)

77,8023 0,6241 711,86 5,71 Bá nya szol gal mi jog

0141/20 gyep (le ge lõ),
szán tó és út, gyep
(rét)

63,9159 1,4298 675,48 15,11 Át já rá si és út szol gal mi jog

0156 erdõ, szán tó, gyep
(le ge lõ)

9,6446 0,3616 119,75 4,49

0176/3 gyep (rét) 0,0045 0,0045 0,07 0,07

0182 szán tó 75,4659 2,9490 654,35 25,57 Föld mé ré si je lek
el he lye zését biz to sí tó
hasz ná la ti jog

0185 szán tó 48,4965 0,2035 665,01 2,79

0191 gyep (le ge lõ), erdõ 7,4693 0,9375 12,27 1,54

0193 szán tó, erdõ, gyep
(rét), gyep (le ge lõ)

44,7721 0,2978 424,03 2,82 Föld  mé ré si je lek
el he lye zését biz to sí tó
hasz ná la ti jog

0199 szán tó, gyep (rét),
erdõ, gyep
(le ge lõ),
anyag gö dör

96,9117 29,6108 791,80 241,93

0200 gyep (le ge lõ), erdõ 15,5342 1,0017 51,02 3,29

0208 erdõ 0,3713 0,0338 0,33 0,03 Na tu ra 2000 te rü let
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

0231/1 gyep (le ge lõ) és
gaz da sá gi épü let

2,3051 0,1110 15,57 0,75 Víz ve ze té si jog

0233 gyep (rét), árok,
gyep (le ge lõ)

12,8095 0,5349 155,67 6,50 Víz ve ze té si jog, 
Na tu ra 2000 te rü let

0245 erdõ, árok 10,1387 10,1387 8,86 8,86 Na tu ra 2000 te rü let

0248 erdõ 6,1518 6,1518 8,44 8,44 Na tu ra 2000 te rü let

0250 gyep (le ge lõ), erdõ 10,5791 1,0865 33,30 3,42 Na tu ra 2000 te rü let

0256 erdõ 4,7652 1,9511 7,62 3,12 Bá nya szol gal mi jog,
Víz ve ze té si jog, 
Na tu ra 2000 terület

0261 erdõ 4,6625 4,6625 6,40 6,40 Na tu ra 2000 te rü let

0269 gyep (le ge lõ),
erdõ, mo csár

8,2794 0,3284 26,22 1,04 Bá nya szol gal mi jog,
Ve ze ték jog

0272/1 gyep (le ge lõ), erdõ 5,8870 1,4010 16,64 3,96 Víz ve ze té si jog,
Ve ze ték jog

0274/22 gyep (le ge lõ) 1,9404 0,0303 6,40 0,10

0275 erdõ 55,8313 0,0358 187,08 0,12 Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog, 
Víz ve ze té si jog,
Vezetékjog

0277/2 erdõ 18,1346 0,1825 58,62 0,59 Víz ve ze té si jog

0279 erdõ 0,7868 0,7868 0,71 0,71

0291 gyep (le ge lõ) 4,2277 0,0417 10,15 0,10

0295 erdõ 1,5890 1,5890 1,43 1,43

0298 erdõ 0,9410 0,9410 0,85 0,85

1380 gyep (rét) 0,0420 0,0022 0,76 0,04

1535/2 gyep (rét) 0,1103 0,1103 2,01 2,01

Te le pü lés: Bá za ke rettye

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

153/7 gyep (le ge lõ) 1,0454 1,0454 4,70 4,70 Bá nya szol gal mi jog

03 erdõ 0,0428 0,0428 0,10 0,10 Ve ze ték jog

018/4 gyep (le ge lõ) 0,3934 0,3934 1,30 1,30 Bá nya szol gal mi jog

031/2 gyep (rét) 0,3084 0,1440 5,09 2,38

033/2 gyep (rét) 1,0353 0,0681 9,73 0,64 Bá nya szol gal mi jog

044/3 gyep (rét) 0,3327 0,3327 1,10 1,10

050/5 gyep (rét), szán tó 2,4497 0,3332 48,31 6,57

056/20 gyep (rét) és út 4,2489 0,1978 77,33 3,60 Bá nya szol gal mi jog,
Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog

063/7 gyep (le ge lõ) és
út, erdõ és árok,
erdõ és út

11,8882 1,1195 36,21 3,41 Bá nya szol gal mi jog,
Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog

067 erdõ, gyep (rét) 3,8561 0,1325 25,90 0,89 Bá nya szol gal mi jog
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

071/1 gyep (le ge lõ),
szán tó

13,3815 0,4810 93,47 3,36 Bá nya szol gal mi jog

0101/4 gyep (le ge lõ) 0,5007 0,5007 4,71 4,71 Bá nya szol gal mi jog

0123 gyep (le ge lõ) és
árok

0,7197 0,0696 2,38 0,23 Bá nya szol gal mi jog

0144 szán tó 0,1137 0,0096 1,42 0,12 Bá nya szol gal mi jog

0154/1 gyep (le ge lõ) és
út, szán tó

10,5553 0,0189 55,77 0,10 Bá nya szol gal mi jog

0156/1 gyep (rét) és út 2,2319 0,2725 40,62 4,96 Bá nya szol gal mi jog

0157/2 erdõ és út 0,3226 0,3226 1,00 1,00 Bá nya szol gal mi jog

0157/3 erdõ és út 1,6764 0,2257 5,20 0,70 Bá nya szol gal mi jog

0157/4 erdõ 0,6442 0,1611 2,00 0,50 Bá nya szol gal mi jog

0157/7 erdõ és út 10,6615 0,4839 33,05 1,50 Bá nya szol gal mi jog

0158/2 erdõ 0,7867 0,0580 2,44 0,18 Bá nya szol gal mi jog

0159/1 gyep (le ge lõ) és út 1,0548 0,0273 3,48 0,09 Bá nya szol gal mi jog

0159/2 gyep (le ge lõ) 0,8255 0,0425 2,72 0,14 Bá nya szol gal mi jog

0160 gyep (le ge lõ) 0,8209 0,0666 2,71 0,22 Bá nya szol gal mi jog,
Ve ze ték jog

0161 erdõ 0,2373 0,2373 0,74 0,74 Bá nya szol gal mi jog

0169/1 gyep (rét) és út,
erdõ

3,6711 0,2131 8,44 0,49 Bá nya szol gal mi jog,
Ve ze ték jog

0170/11 gyep (rét) 0,3597 0,0036 5,94 0,06 Bá nya szol gal mi jog

0170/17 erdõ és út 3,1383 1,1019 15,38 5,40 Bá nya szol gal mi jog

0171/4 erdõ, gyep (rét) 
és út, gyü möl csös
és út

7,5734 7,5734 172,58 172,58 Bá nya szol gal mi jog

0173/6 gyep (rét) és út,
gyü möl csös

8,0949 8,0949 179,99 179,99 Bá nya szol gal mi jog

0179/1 erdõ, gyep (le ge lõ) 
és út

0,8505 0,0182 3,28 0,07 Bá nya szol gal mi jog

0182/1 erdõ, gyep (rét) 0,7996 0,728 4,83 0,44 Bá nya szol gal mi jog

0186/1 erdõ, gyep (le ge lõ) 
és út

2,2270 2,0868 7,15 6,70 Bá nya szol gal mi jog

1206 gyep (rét) 0,1743 0,1743 4,10 4,10

1208 gyep (rét) és út 0,0296 0,0296 0,70 0,70 Bá nya szol gal mi jog

Te le pü lés: Be cse hely

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

0171 gyep (rét), erdõ 13,7230 0,3061 55,15 1,23 Ve ze ték jog

0172/4 erdõ 0,2274 0,2274 0,70 0,70

0172/5 erdõ 0,0932 0,0932 0,29 0,29

0172/7 erdõ, gyep (le ge lõ) 3,2845 0,2131 9,71 0,63
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Te le pü lés: Bors fa

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

060/10 erdõ 2,8944 0,0063 4,63 0,01

060/11 szán tó 0,6812 0,0292 6,07 0,26

060/14 erdõ 12,4055 0,0250 19,85 0,04

086/1 gyep (rét) 1,0827 0,0582 17,86 0,96

0100/3 gyep (le ge lõ) 0,0358 0,0358 0,10 0,10

0100/4 gyep (le ge lõ) 0,1137 0,1137 0,32 0,32

0101/2 gyep (le ge lõ) 0,1650 0,1650 0,74 0,74

0101/5 gyep (le ge lõ) 0,3155 0,3155 1,42 1,42

0101/8 gyep (rét), erdõ 0,4950 0,0109 1,36 0,03

0101/9 szán tó 0,1682 0,1682 0,59 0,59

0114/4 erdõ 0,0531 0,0531 0,08 0,08

0117 szán tó, gyep
(le ge lõ)

13,1040 0,0871 75,24 0,50 Bá nya szol gal mi jog

0123 gyep (rét) 0,1938 0,0352 2,09 0,38

0138/4 gyep (le ge lõ) 0,7916 0,5292 3,56 2,38

0150 erdõ 12,9807 0,0125 20,77 0,02

0151/3 erdõ 0,2754 0,2754 0,44 0,44

0151/4 erdõ 0,1562 0,1562 0,25 0,25

0173/6 erdõ 0,8541 0,8541 1,37 1,37

0176/1 erdõ, gyep
(le ge lõ), sa ját
hasz ná la tú út

6,4131 0,3116 12,35 0,60 Víz ve ze té si jog

0181 gyep (rét) és árok 2,8422 0,0382 46,90 0,63 Bá nya szol gal mi jog

0186 gyep (rét) és árok 3,9219 0,1400 45,67 1,63

0187/3 gyep (le ge lõ) 0,1943 0,1943 0,87 0,87

0189/2 gyep (le ge lõ) 0,0637 0,0637 0,29 0,29

0192/4 gyep (rét) 0,1651 0,1651 0,54 0,54

0192/6 erdõ 0,1187 0,1187 0,19 0,19

0192/7 gyep (rét) 0,1756 0,1756 0,58 0,58

0210 gyep (rét) 1,0417 0,1472 24,48 3,46 Bá nya szol gal mi jog

0211/4 gyep (le ge lõ) 0,2136 0,2136 0,75 0,75

0211/6 gyep (le ge lõ) 0,4980 0,0089 2,24 0,04

0214 erdõ 3,4528 0,2189 5,52 0,35

0215 erdõ 3,9671 0,0374 6,35 0,06

0216/2 erdõ, gyep (rét),
gyep (le ge lõ)

19,5918 0,5680 50,36 1,46 Bá nya szol gal mi jog

0218 erdõ 0,1475 0,1475 0,24 0,24

0220/1 gyep (le ge lõ), erdõ 9,7016 0,0110 26,37 0,03

0221/3 gyep (le ge lõ) 2,9253 0,5024 13,16 2,26

0221/4 gyep (rét), szán tó 1,7393 0,2173 14,65 1,83

0223/2 gyep (le ge lõ) 0,3760 0,0667 1,69 0,30

0225/1 erdõ 10,4855 0,4311 16,78 0,69 Út szol gal mi út,
Bá nya szol gal mi jog

0226/4 gyep (rét) 0,9737 0,1115 16,07 1,84

0228 gyep (rét) 1,0392 0,1794 17,15 2,96
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

0245/11 szán tó 0,7721 0,1859 2,70 0,65 Bá nya szol gal mi jog

0249 erdõ, gyep
(le ge lõ), sa ját
hasz ná la tú út

1,2683 0,3734 2,32 0,68 Bá nya szol gal mi jog

0270 gyep (le ge lõ) 0,0308 0,0308 0,09 0,09

1447/2 kert 0,0817 0,0817 0,85 0,85

Te le pü lés: Lasz to nya

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

04 gyep (le ge lõ) 2,1543 0,0987 16,37 0,75

05 gyü möl csös 0,8721 0,0275 25,03 0,79

011 erdõ, szõ lõ, gyep
(le ge lõ), sa ját
hasz ná la tú út

17,8750 0,0083 129,74 0,06

031 gyep (rét) 5,0070 0,0218 59,78 0,26

036 gyep (rét) 6,0316 0,4606 99,52 7,60 Bá nya szol gal mi jog

038/2 szán tó 0,8898 0,0932 17,00 1,78 Bá nya szol gal mi jog

055/4 szán tó 10,9338 0,0502 128,55 0,59 Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog

058 gyep (rét), erdõ 4,0670 0,1309 42,56 1,37

065/2 erdõ 1,8897 0,0261 4,35 0,06

0139 gyep (rét) és árok 0,3434 0,3434 5,67 5,67

0141 gyep (rét) 2,7609 0,0481 29,82 0,52

0146 gyep (rét), szán tó 16,6892 0,0875 223,15 1,17

0160 szán tó 1,7627 0,0909 29,08 1,50

0184 szán tó, erdõ, gyep
(le ge lõ)

11,3081 0,0812 104,48 0,75

0194/3 szán tó 0,6684 0,6684 6,75 6,75

0201 erdõ 6,0083 0,4096 18,63 1,27

0204 gyep (rét) 5,1745 0,0055 85,38 0,09

Te le pü lés: Ol tárc

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

04 szán tó, gyep
(le ge lõ), erdõ, út,
gyep (rét), fá sí tott
te rü let

22,6923 0,4418 90,40 1,76

075 gyep (le ge lõ),
erdõ, fá sí tott
te rü let, szán tó

13,9496 0,8609 53,96 3,33

076 erdõ 2,3237 0,4395 5,34 1,01

088 szán tó, erdõ, gyep
(le ge lõ),
anyag gö dör

47,7645 1,5964 325,23 10,87

098/4 szán tó, erdõ, gyep
(le ge lõ), gyep (rét)

27,1083 0,1241 155,06 0,71
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

0104 szán tó, gyep (rét),
út, anyag gö dör és
árok

113,7638 0,5582 1102,56 5,41 Bá nya szol gal mi jog,
Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog

0139/2 szán tó, gyep (rét) 2,7603 0,0005 50,61 0,01

0151 erdõ, gyep (rét) 82,5576 0,0151 327,30 0,06 Bá nya szol gal mi jog

0160 szán tó, gyep (rét),
erdõ

51,3776 2,4992 488,65 23,77

Te le pü lés: Vár föl de

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let 

(ha, m2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra 
vo nat ko zó kor lá to zás

013/1 gyep (le ge lõ),
árok, gyep (rét)

9,6921 0,2468 48,70 1,24 Bá nya szol gal mi jog,
Víz ve ze té si jog,

017 gyep (rét) 2,2826 0,0149 21,46 0,14 Bá nya szol gal mi jog

018 gyep (le ge lõ) 1,0924 0,0145 8,30 0,11 Bá nya szol gal mi jog

029 gyep (le ge lõ) 0,0771 0,0771 0,19 0,19 Bá nya szol gal mi jog

041 gyep (rét) 0,0481 0,0481 0,16 0,16

043 gyep (rét) 0,0330 0,0330 0,11 0,11

046 gyep (rét) 0,5285 0,0723 4,97 0,68 Bá nya szol gal mi jog

054 erdõ 6,8920 0,1580 17,45 0,40 Bá nya szol gal mi jog

063 gyep (rét) 9,3944 0,0008 116,71 0,01

069/1 gyep (rét) 0,4748 0,0102 11,16 0,24 Bá nya szol gal mi jog

071/2 gyep (rét) 0,0175 0,0175 0,41 0,41

071/3 gyep (rét) 0,0361 0,0127 0,85 0,30

075 gyep (le ge lõ) 2,5661 0,0039 19,50 0,03

080/4 erdõ 26,9528 0,1368 102,42 0,52

082 erdõ 7,4789 0,0132 28,42 0,05

084/4 gyep (le ge lõ) 0,0669 0,0202 0,63 0,19

084/5 gyep (le ge lõ) 0,0070 0,0070 0,07 0,07

091/11 szán tó 0,1141 0,1141 2,18 2,18

098 erdõ 1,0385 0,0710 3,22 0,22

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 ren del ke zõ azon sze mé lyek  (il le tõ leg jog utód ja ik) ve het nek
részt, akik a fen tebb hi vat ko zott tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ ben, azaz 1993. már ci us 24. nap já ig föld ki -
adá si ké rel met nem nyúj tot tak be, s rész arány-föld tu laj do nuk he lye ezen hir det mény köz zé té te lé ig még nem ke rült meg -
ha tá ro zás ra.

A sor so lás egy ide jû leg a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tá sá 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.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Köz pont Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz cím zett, a Zala Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal nál ki fo gást nyújt hat be.

Né meth Zol tán s. k.,
fõ igaz ga tó
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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