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Sze mé lyi hírek

A Köz tár sa sá gi El nök
119/2006. (VI. 9.) KE

ha tá ro za ta
mi nisz te rek ki ne ve zé sé rõl 

(ki vo na tos köz lés)

Az Al kot mány 33. § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra

dr. Kó ka Já nost

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ré

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. jú ni us 9.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú ni us 9.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: V-1/2676/2006.

Po li ti kai ál lam tit ká ri meg bí za tá sok
meg szû né se

Di ós sy Gá bor po li ti kai ál lam tit kár és dr. Sza nyi Ti bor
po li ti kai ál lam tit kár meg bí za tá sa – a Kor mány tag jai és az
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és fe le lõs sé gé rõl szó ló 1997. évi 
LXXIX. tör vény 21. §-ának (1) be kez dé se alapján – 2006.
június 9-én megszûnt.

Jog sza bá lyok

2006. évi LV.
tör vény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 34.  §-a alap ján a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a követ -
kezõk:

a) Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,

b) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,

c) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,

d) Hon vé del mi Mi nisz té ri um,

e) Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,

f) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,

g) Kül ügy mi nisz té ri um,

h) Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,

i) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,

j) Pénz ügy mi nisz té ri um,

k) Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um.

2.  § Ahol e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott
tör vény vagy ren de let

a) Bel ügy mi nisz té ri u mot, va la mint bel ügy mi nisz tert
em lít, ott

aa) a he lyi ön kor mány za tok kal, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zés sel, a köz igaz ga tás-szer ve zés sel, a vá lasz tás sal,
a nép sza va zás sal, a kom mu ná lis  ellátással, a te le pü lés üze -
mel te tés sel, a te met ke zés sel, a  kéményseprõ-ipari köz -
szol gál ta tás sal, a köz ira tok keze lésének szak mai irá nyí tá -
sá val, to váb bá a sport tal kap cso la tos fel ada tok te kin te té -
ben Ön kor mány za ti és Terület fejlesztési Mi nisz té ri u mot,
va la mint ön kor mány za ti és  területfejlesztési mi nisz tert,

ab) a köz biz ton ság, va la mint az élet- és va gyon biz ton -
ság vé del mé vel, az ál lam ha tár õri ze té vel és a ha tár for ga -
lom el len õr zé sé vel, a ma gyar ál lam pol gár ság gal, az anya -
könyv vel, a kül föl di ek be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val,
a me ne dék jog gal, to váb bá a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás sal kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz tert,

b) Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 minisztert em lít, ott Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.
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c) If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té ri u mot, va la mint if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert em lít, ott Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ci á lis és mun ka ügyi
 minisztert,

d) Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
mi nisz tert em lít, ott Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
riumot, va la mint igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,

e) In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri u mot, va la mint
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz tert em lít, ott – a köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat ki vé ve – Gaz da sá gi és
Közle kedési Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert,

f) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u mát, va la -
mint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét em lít, ott
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si és 
kul tu rá lis mi nisz tert,

g) Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si mi nisz -
tert em lít, ott

ga) a ku ta tás-fej lesz tés sel, va la mint a tech no ló gi ai
 innovációval össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert,

gb) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ci á -
lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

gc) a ga)–gb) al pon tok ha tá lya alá nem tar to zó fel ada -
tok te kin te té ben Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot,
va la mint ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,

h) a te rü let fej lesz té sért, az épí tés ügy ága za ti irányítá -
sáért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért, va la mint
az ide gen for ga lom ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs miniszté -
riumot, va la mint mi nisz tert em lít, ott Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri u mot, va la mint önkormány -
zati és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

i) az Eu ró pai Unió kö zös sé gi po li ti ká i ból ere dõ kor -
mány za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért fe le lõs
mi nisz tert em lít, azon kül ügy mi nisz tert,

j) a ha tá ron tú li ma gya rok ügye i vel, va la mint a Ha tá ron 
Tú li Ma gya rok Hi va ta lá nak fel ügye le té vel kap cso la tos
fel adat kör rel össze füg gés ben Kül ügy mi nisz té ri u mot,
 valamint kül ügy mi nisz tert, ott Mi nisz ter el nö ki Hi va talt,
va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,

k) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kért, va la mint
or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés sel és
prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kért
 felelõs mi nisz té ri u mot vagy mi nisz tert em lít, ott Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt, va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz tert

kell ér te ni.

3.  § (1) Ez a tör vény az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sát köve tõen meg ala kult
 Országgyûlés ál tal vá lasz tott mi nisz ter el nök megválasz -
tásával egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) A tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -

sá ról  szóló 2002. évi XI. tör vény, a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2002. évi XI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXVII. tör vény, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel -
sorolásáról  szóló 2002. évi XI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi XCV. tör vény.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tá so kat
 elvégezze.

(4) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXI -
II. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma zása
szem pont já ból a 2.  §-ban meg je lölt mi nisz té ri u mot,  illetve 
köz igaz ga tá si szer vet kell az ott meg je lölt szer ve ze tek jog -
utód já nak te kin te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LVII.
tör vény

a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról*

Az Or szág gyû lés a kor mány za ti szer ve zet rend szer mû -
kö dé sé nek ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben, va la mint az
Al kot mány 39.  § (2) be kez dé sé nek vég re haj tá sá ra a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ha tá lya – az au to nóm ál lam igaz ga tá si
szer vek ki vé te lé vel – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
re, va la mint a Kor mány tag ja i ra, az ál lam tit ká rok ra és
a szak ál lam tit ká rok ra ter jed ki.

(2) Köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül nek:
a) a Kor mány,
b) a Kor mány ka bi net jei,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.



c) a kor mány bi zott sá gok,
d) a mi nisz té ri u mok,
e) az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek,
f) a kor mány hi va ta lok,
g) a köz pon ti hi va ta lok,
h) a rend vé del mi szer vek or szá gos pa rancs nok sá gai.

(3) Au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül:
a) a Köz be szer zé sek Ta ná csa,
b) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá ja és
c) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal.

(4) Kor mány hi va tal nak mi nõ sül:
a) a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
b) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság,
c) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te,
d) a Ma gyar Ener gia Hi va tal.

(5) Rend vé del mi szerv nek mi nõ sül nek:
a) a rend õrség,
b) a ha tár õr ség,
c) a pol gá ri vé de lem,
d) a vám- és pénz ügy õr ség,
e) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet,
f) az ál la mi és hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság,
g) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok.

Irányítás és felügyelet

2.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv irányí -
tását em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) az ál lam igaz ga tá si szerv ala pí tá sa, át szer ve zé se (ide -
ért ve a más szerv vel va ló egye sí té sét, a szét vá lasz tá sát,
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát is), va la mint a szerv meg -
szün te té se,

b) az ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se,
fel men té se, a ve le kap cso la tos egyéb mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa,

c) az ál lam igaz ga tá si szerv te vé keny sé gé nek tör -
vényességi, szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi és pénz ügyi el -
len õr zé se,

d) az ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si
 szabályzatának jó vá ha gyá sa,

e) az ál lam igaz ga tá si szerv dön té sé nek meg sem mi sí té -
sé re, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra va ló uta sí tás,

f) a költ ség ve té si tör vény ke re tei kö zött az ál lam igaz -
ga tá si szerv költ ség ve té si elõ irány za tá nak és lét szám ke re -
té nek meg ha tá ro zá sa,

g) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben az ál lam -
igaz ga tá si szerv dön té se i nek elõ ze tes vagy utó la gos jó vá -
ha gyá sa,

h) egye di uta sí tás ki adá sa fel adat el vég zé sé re vagy
 mulasztás pót lá sá ra,

i) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra va ló kö te le zés.

(2) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, az irá nyí tá si ha tás kör
gya kor ló ja az irá nyí tott ál lam igaz ga tá si szerv ha tás kö rét
nem von hat ja el és dön té sét nem vál toz tat hat ja meg.

3.  § Ahol e tör vény ál la mi ve ze tõ vagy ál lam igaz ga tá si
szerv szer ve ze ti egy sé ge ve ze tõ je te vé keny sé gé nek irá nyí -
tá sát em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) egye di uta sí tás ki adá sa egye di fel adat el vég zé sé re
vagy mu lasz tás pót lá sá ra,

b) a ve ze tõ te vé keny sé gé nek el len õr zé se,
c) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra va ló kö te le zés.

4.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv fel ügye -
le tét em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
e tör vény 2.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban, va la mint
 kizárólag ezek kel össze füg gés ben i) pont já ban meg ha tá ro -
zott ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni.

(2) A 2.  § (1) be kez dés d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
ha tás kö rök te kin te té ben a fel ügye let ki zá ró lag a jog sza -
bály sér tõ szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat jó vá ha gyá sá -
nak meg ta ga dá sát, il let ve a jog sza bály sér tõ dön tés meg -
sem mi sí té sét, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra va ló
uta sí tást fog lal ja ma gá ban.

A központi államigazgatási szervekre vonatkozó
közös szabályok

5.  § (1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek – ha tör vény 
el té rõ en nem ren del ke zik – egy sze mé lyi ve ze tés alatt áll -
nak.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv fel adat kör ének
gya kor lá sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ jé -
nek kell cí mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti államigazga -
tási szerv nek cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko -
rol ja.

(3) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za ta a szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be tar -
tozó egyes ügyek ben a ki ad má nyo zá si jo got a szerv vel
 állami ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ban vagy ve ze tõi meg -
bí za tás sal ren del ke zõ köz szol gá la ti jog vi szony ban ál ló
sze mély re ru ház hat ja, aki a dön tés meg ho za ta la so rán
a szerv ve ze tõ je ne vé ben jár el.

A miniszterelnökre, a miniszterre, az államtitkárra
és a szakállamtitkárra vonatkozó közös szabályok

6.  § (1) A mi nisz ter el nök, a mi nisz ter, az ál lam tit kár és
a szak ál lam tit kár (a továb biak ban együtt: ál la mi ve ze tõ)
e te vé keny sé gét ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ke re -
té ben lát ja el.

(2) Az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ra – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – a köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) Az ál la mi ve ze tõk sze mé lyi anya gá nak nyil ván tar tá -
sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ve ze ti.
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12. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 421

(4) Ha az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sa meg szû nik, jo go -
sult az e meg bí za tá sá ra uta ló meg ne ve zést hasz nál ni, fel -
téve, hogy meg bí za tá sa nem vá lasz tó jo gá nak el vesz té se
vagy össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sa  miatt szûnt
meg.

(5) Az ál la mi ve ze tõ a jog alap nél kül fel vett jut ta tást az
er re irá nyu ló fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt
 napon be lül kö te les vissza fi zet ni.

(6) A Kor mány tag ja ré szé re a köz tár sa sá gi el nök, az
 államtitkár és a szak ál lam tit kár ré szé re a mi nisz ter el nök
iga zol ványt ál lít ki.

7.  § (1) Az ál la mi ve ze tõ tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lá -
sá ra a köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza -
bá lyok irány adók az zal, hogy il let mé nye társadalombiz -
tosítási já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás, to váb bá egész -
ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de -
lem.

(2) Az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma, va la -
mint a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam
köz szol gá la ti jog vi szony ban töl tött idõ nek, ille tõ leg nyug -
díj ra jo go sí tó szol gá la ti idõ nek szá mít.

8.  § (1) Az ál la mi ve ze tõ to váb bi mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szonyt (ide ért ve a fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá -
got, gaz da sá gi tár sa ság, il let ve szö vet ke zet ve ze tõ tiszt -
ségét, ala pít vány ke ze lõ szer ve ze té nek tag sá gát, va la mint
az ér dek-kép vi se le ti szer ve zet ben va ló tiszt ség vi se lé sét)
nem lé te sít het, va la mint mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá sá -
ból ere dõ nyil vá nos sze rep lé sé ért dí ja zás ban nem ré sze -
sül het (össze fér he tet len ség).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zés nem
aka dá lya an nak, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter és az
ál lam tit kár or szág gyû lé si kép vi se lõ le gyen, il let ve hogy az 
ál la mi ve ze tõ tu do má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti, lek to ri,
szer kesz tõi, va la mint jo gi ol ta lom alá esõ szel le mi te vé -
keny sé get vé gez zen.

(3) Ha az össze fér he tet len sé gi el já rás ide je alatt az ál la -
mi ve ze tõ a ve le szem ben fenn ál ló össze fér he tet len sé gi
okot meg szün te ti, az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát
mel lõz ni kell.

9.  § (1) A mi nisz ter el nök és a mi nisz ter e tevékenysé -
géért az Or szág gyû lés nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(2) Az ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
 miniszternek, ille tõ leg a mi nisz ter el nök nek fe le lõs ség gel
tar to zik.

(3) A szak ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
mi nisz ter nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(4) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
tiszt sé gé bõl ere dõ kö te le zett ség vét kes meg sze gé sé vel
oko zott ká rért va ló anya gi fe le lõs sé gé nek te kin te té ben a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a mi nisz ter el nö köt kell
te kin te ni, a ki je lölt vizs gá ló biz tos leg alább ál lam tit ká ri

meg bí za tást be töl tõ ál la mi ve ze tõ és az el já ró ta nács tag jai
a mi nisz ter el nök ál tal fel kért mi nisz te rek.

10.  § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal
nem ren del ke zõ ál la mi ve ze tõ az ál la mi ve ze tõi jog vi szo -
nya ke let ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül, majd azt
köve tõen éven te, va la mint a meg bí za tá sá nak meg szû né sét
kö ve tõ har minc na pon be lül az or szág gyû lé si kép vi se lõk
va gyonnyi lat ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.

(2) Az (1) be kez dés alap ján nyi lat ko zat té tel re kö te le zett 
ál la mi ve ze tõ a va gyonnyi lat ko za tá hoz csa tol ni kö te les
a ve le kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet tár sá nak,
gyer me ke i nek az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat -
ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko za tát.

(3) Az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sá nak meg szû né se kor a
11.  §-ban meg ha tá ro zott jut ta tás ra mind ad dig nem jo go -
sult, amíg a meg bí za tá sá nak meg szû né sét köve tõen e tör -
vény sze rint ese dé kes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek ele get nem tesz.

(4) Az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal nem ren del ke zõ ál la mi
ve ze tõ va gyonnyi lat ko za tá ra, il let ve az az zal kap cso la tos
el já rás ra az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za tá ra, il let ve vagyon -
nyilatkozatával kap cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(5) Az e § alap ján tett va gyonnyi lat ko za to kat a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ke ze li. Az ál la mi ve ze -
tõ va gyon nyi lat ko za tá nak ol dal hû má so la tát – a hoz zá tar -
to zók va gyonnyi lat ko za ta nél kül, az azo no sí tó ada tok
 kivételével – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a 
Kor mány hon lap ján köz zé te szi.

(6) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ ál la mi ve ze tõ az or szág gyû lé si kép vi se lõk re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint tesz va gyonnyi lat ko za tot.

11.  § (1) Ha az ál la mi ve ze tõ meg bí za tá sa meg szûnt,
 illetménye és jut ta tá sai ad dig il le tik meg, amíg az Al kot -
mány vagy tör vény ren del ke zé sei alap ján gya ko rol ja
 hatáskörét.

(2) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár
e tiszt sé gét leg alább há rom évig be töl töt te, és meg bí za tá sa
a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel, fel men té sé -
vel vagy ha lá lá val szû nik meg, a meg bí za tás meg szû né sé -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül egy összeg ben hat ha vi
– le mon dás ese tén pe dig há rom ha vi – il let mé nyé vel meg -
egye zõ össze gû jut ta tás ra jo go sult, amely tár sa da lom biz -
to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás – va la mint
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – egész ség biz -
to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de lem.

(3) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár ha lá -
la ese tén a jut ta tás az öz ve gyet, en nek hi á nyá ban az örö -
köst il le ti meg. E jut ta tás ból egész ség biz to sí tá si és nyug -
díj já ru lé kot fi zet ni nem kell. E jut ta tás a hoz zá tar to zói



nyug el lá tás meg ál la pí tá sa kor a ha vi át lag ke re set alap já ul
szol gá ló ke re set ként nem ve he tõ figye lembe.

(4) Amennyi ben a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak -
államtitkár meg bí za tá sa a (2) be kez dés ben meg je lölt
okok ból há rom év nél ha ma rabb szûnt meg, de leg alább
egy évig tiszt sé gét be töl töt te, ak kor a (2) be kez dés ben
meg je lölt jut ta tás 50%-ára jo go sult.

(5) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
meg bí za tá sá nak meg szû né sét köve tõen újabb ál la mi ve ze -
tõi meg bí za tást kap, a (2) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jut ta tás össze ge meg egye zik ha tás kö re gya kor lá sá nak
meg szû né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gõ hi va tal ba
lé pé sé ig ter je dõ idõ re já ró il let ménnyel.

(6) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár vég -
ki elé gí tés re és fel men té si idõ re nem jo go sult.

(7) A (2) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta -
mok szá mí tá sá nál a fo lya ma to san ál la mi ve ze tõi szol gá la ti 
jog vi szony ban töl tött idõt – a ha tás kör gya kor lás meg szû -
né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gés ben a hi va tal ba
 lépésig ter je dõ, leg fel jebb hat hó na pos, va la mint a meg bí -
za tás meg szû né sé tõl a ha tás kör gya kor lás meg szû né sé ig
ter je dõ meg sza kí tást a fo lya ma tos ság szem pont já ból nem
szá mít va – egy be kell szá mí ta ni.

12.  § (1) A mi nisz tert, az ál lam tit kárt és a szak ál lam tit -
kárt min den nap tá ri év ben negy ven mun ka nap sza bad ság
il le ti meg, va la mint min den nap tá ri év ben kü lön jut ta tás -
ként leg alább egy ha vi il let mé nyé re, ju bi le u mi ju ta lom ra
pe dig a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
 jogosult.

(2) A sza bad ság igény be vé te lét a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter nek elõ ze tesen be kell je len te ni.

II. Fejezet

A KORMÁNY

A Kormány feladatköre

13.  § (1) A Kor mány a köz igaz ga tás ál ta lá nos ha tás kö rû
köz pon ti szer ve.

(2) A Kor mány ha tás kö re ki ter jed mind ar ra, amit jog -
sza bály nem utal ki fe je zet ten más szer vek ha tás kö ré be.

(3) A Kor mány irá nyít ja a mi nisz te rek te vé keny sé gét,
va la mint a mi nisz te rek irá nyí tá sa alá nem tar to zó kor -
mány hi va ta lo kat, il let ve azok ve ze tõ i nek a te vé keny sé gét.

A miniszterelnök feladatköre

14.  § (1) A mi nisz ter el nök a Kor mány prog ram já nak
 keretei kö zött meg ha tá roz za a Kor mány po li ti ká já nak ál ta -
lá nos irá nyát.

(2) A mi nisz ter el nök az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a mi nisz te rek, va la mint a Kor -
mány irá nyí tá sa alatt ál ló szer vek ve ze tõi szá má ra nor ma -
tív uta sí tás ki adá sá val fel ada to kat ha tá roz hat meg.

A miniszterelnök megbízatásának keletkezése

15.  § Mi nisz ter el nök nek ja va sol ha tó, il let ve mi nisz ter -
el nök ké meg vá laszt ha tó min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély.

16.  § (1) A mi nisz ter el nök a meg vá lasz tá sá val hi va tal ba 
lép.

(2) A meg vá lasz tott mi nisz ter el nök az Or szág gyû lés
elõtt es küt tesz.

A miniszterelnök megbízatásának megszûnése

17.  § (1) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se
egy be esik a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se ese -
tén – a (3) be kez dés ben, va la mint az Al kot mány 39/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – a köz -
tár sa sá gi el nök har minc na pon be lül ja vas la tot tesz az új
mi nisz ter el nök sze mé lyé re.

(3) Ha a mi nisz ter el nök meg bí za tá sa az új Or szág gyû lés 
meg ala ku lá sa  miatt szûnt meg, a köz tár sa sá gi el nök az új
Or szág gyû lés ala ku ló ülé sén tesz ja vas la tot az új mi nisz -
ter el nök sze mé lyé re.

18.  § (1) A mi nisz ter el nök a köz tár sa sá gi el nök höz in té -
zett írás be li nyi lat ko za tá val mond hat le meg bí za tá sá ról.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sa a le mon dás be nyúj tá -
sá val szû nik meg. A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó
nyi lat ko zat nem szük sé ges.

(3) A köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter el nök le mon dá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lést.

(4) A Kor mány az Al kot mány 39/A.  § (5) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott eset ben, a mi nisz ter el nök út ján, az
(1)–(3) be kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val mond le.

19.  § Ha a mi nisz ter el nök az össze fér he tet len sé gét
a meg vá lasz tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül nem
szün te ti meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem -
ben össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, az Or szág gyû lés
bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ írás be li in dít vá nyá ra – az 
össze fér he tet len sé gi ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után – az or szág gyû lé si kép vi se lõk
több mint fe lé nek sza va za tá val az in dít vány kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet -
len ség kér dé sé ben.
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20.  § (1) A mi nisz ter el nök kel szem ben bi zal mat lan sá gi
in dít vány be nyúj tá sát bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ
kez de mé nyez he ti. A kez de mé nye zést az Or szág gyû lés
 elnökének be kell je len te ni.

(2) A Kor mány, il let ve a mi nisz ter el nök az (1) be kez dés 
sze rin ti be je len tést köve tõen há rom mun ka na pig, il let ve
a bi zal mat lan sá gi in dít vány be nyúj tá sá tól az in dít vány
 feletti sza va zás le zá rul tá ig nem mond hat le.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás idõ tar -
ta ma fo lya ma to san leg fel jebb ti zen öt nap le het.

Az ügyvezetõ miniszterelnök

21.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sa
meg szû nik

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ha lá lá val,

b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök vá lasz tó jo gá nak el -
vesz té sé vel,

c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök össze fér he tet len sé gé -
nek meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök össze fér he tet len sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra a 19.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sá nak
meg szû né sét köve tõen az új mi nisz ter el nök megválasz -
tásáig az a mi nisz ter gya ko rol ja az ügy ve ze tõ miniszter -
elnök ha tás kö rét, akit a mi nisz ter el nök a he lyet te sí té sé re
ki je lölt; ha pe dig több mi nisz ter lett ki je löl ve, az el sõ
 helyen ki je lölt mi nisz ter.

22.  § Ha a mi nisz ter el nök, il let ve az ügy ve ze tõ mi nisz -
ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né sé re az Al kot mány
33/A.  § c)–d) pont já ban, il let ve e tör vény 21.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben ke rül sor, en nek té nyét az
Or szág gyû lés el nö ke je len ti be az Or szág gyû lés nek.

A Kormány szervei

23.  § (1) A Kor mány ki emelt fon tos sá gú tár sa da lom po -
li ti kai, gaz da ság po li ti kai vagy nem zet biz ton sá gi ügyek -
ben a Kor mány ülé sei elõt ti ál lás fog la lás ra jo go sult ka bi -
ne te ket hoz hat lét re.

(2) A ka bi net tag jai a fel adat kö rük ben érin tett minisz -
terek, va la mint a mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt sze mé lyek.
A ka bi net ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott sze mé lyek
kö rét, a ka bi net tag mi nisz te rek he lyet te sí té sé re jo go sult
ál la mi ve ze tõ ket, va la mint a to váb bi ka bi net ta gok és az
 állandó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket 
a ka bi ne tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

(3) A ka bi net – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
ügy dön tõ jog kör rel nem ren del ke zik.

24.  § (1) A Kor mány a ha tás kö ré be tar to zó je len tõs,
több mi nisz té ri um fel adat kö rét érin tõ fel ada tok össze han -
golt meg ol dá sá nak irá nyí tá sá ra kor mány bi zott sá go kat
hoz hat lét re.

(2) A kor mány bi zott ság tag jai a fel adat kö rük ben érin -
tett mi nisz te rek. A kor mány bi zott ság ülé sé re ál lan dó jel -
leg gel meg hí vott sze mé lyek kö rét, va la mint a bi zott sá gi
ta gok he lyet te sí té sé re jo go sult ál la mi ve ze tõ ket és az ál -
lan dó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket a
kor mány bi zott sá got lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

25.  § (1) A Kor mány egyéb ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ
vagy ta nács adói te vé keny sé get vég zõ tes tü le te ket hoz hat
lét re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tes tü let tag ja it,
va la mint az an nak ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott sze -
mé lyek kö rét a tes tü le tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je -
löli ki.

A kormánybiztos

26.  § (1) A Kor mány – ha tá ro za tá val – egy miniszté -
rium, il let ve kor mány hi va tal fel adat kö ré be sem tar to zó
vagy ki emelt fon tos sá gú fel adat el lá tá sá ra kor mány biz tost
ne vez het ki.

(2) Kor mány biz tos sá
a) mi nisz ter, ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár ki zá ró -

lag ere de ti fel adat kör ével össze füg gõ,
b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó sze mély a Kor -

mány vagy a mi nisz ter el nök fel adat kö ré be tar to zó
fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz to sok szá ma egy ide jû leg a há rom fõt nem ha lad -
hat ja meg.

(4) A mi nisz ter el nök ren de let ki adá sá val a Kor mány
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ve ze tõi, a szer vek szer ve ze ti
egy sé gei ve ze tõ i nek te vé keny sé ge, va la mint egyes szak -
államtitkárok te vé keny sé ge te kin te té ben a kor mány biz tost 
irá nyí tá si jog kör rel ru ház hat ja fel.

(5) A kor mány biz tos te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök
irá nyít ja.

(6) A kor mány biz tos meg bí za tá sa meg ha tá ro zott idõ re,
de leg fel jebb két év re szól. A kor mány biz tos e meg bí za tá -
sa az ál lam tit ká ri vagy a szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak
meg szû né sé vel meg szû nik.

(7) A (2) be kez dés a) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel kü lön dí ja zás
nem il le ti meg.

(8) A kor mány biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gít he ti,
amely re meg fele lõen al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit -
kár sá gá nak sza bá lya it.



27.  § (1) E tör vény ben nem sze rep lõ meg bí za tás kor -
mány za ti fel ada tok tel je sí té sé re nem ad ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem aka -
dá lya an nak, hogy a mi nisz ter el nök dip lo má ci ai, sze mé -
lyes ta nács adói fel ada tok vagy egyéb ese ti jel le gû fel adat
el lá tá sá ra meg bí zást ad jon.

III. Fejezet

A MINISZTEREK ÉS A MINISZTÉRIUMOK

A miniszter és a minisztérium feladatköre

28.  § (1) A mi nisz té ri um a mi nisz ter mun ka szer ve ként a
Kor mány irá nyí tá sa alatt ál ló kü lö nös ha tás kö rû ál lam -
igaz ga tá si szerv.

(2) A mi nisz ter a Kor mány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke re -
tei kö zött ve ze ti a mi nisz té ri u mot; e fel adat kör ében irá -
nyít ja az ál lam tit kár te vé keny sé gét, va la mint dönt a ha tás -
kö ré be utalt ügyek ben.

(3) A mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás kö rét a Kor -
mány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá tott ren de le -
té ben ál la pít ja meg.

29.  § (1) A tár ca nél kü li mi nisz ter az egy mi nisz ter fel -
adat kö ré be sem tar to zó fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(2) A tár ca nél kü li mi nisz tert te vé keny sé gé nek el lá tá sá -
ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti,
amely re meg fele lõen al kal maz ni kell az ál lam tit kár tit kár -
sá gá nak sza bá lya it.

(3) A tár ca nél kü li mi nisz te rek szá ma nem ha lad hat ja
meg a mi nisz té ri u mot ve ze tõ mi nisz te rek szá ma egy ötö dé -
nek egész ré szét.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás -
kö rét a Kor mány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá -
tott ren de le té ben ál la pít ja meg.

A Miniszterelnöki Hivatal feladatköre

30.  § (1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a mi nisz ter el nök
mun ka szer ve. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra – ha tör vény
 eltérõen nem ren del ke zik – a mi nisz té ri um ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat meg fele lõen kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal te vé keny sé gét a mi nisz -
ter el nök irá nyít ja.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter ve ze ti.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát a mi nisz ter el nök ad ja ki.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz re mû kö dik a Kor -
mány tár sa dal mi-gaz da sá gi stra té gi á já nak ki ala kí tá sá ban;

a Kor mány és a mi nisz ter el nök dön té se i nek, va la mint a
kor mány prog ram cél ki tû zé se i nek meg fele lõen gondos -
kodik a kor mány za ti te vé keny ség stra té gi ai irá nyí tá sá ról
és össz hang já nak biz to sí tá sá ról, a dön tés-elõ ké szí tés ben
az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé rõl. A Hi va tal
el lát ja a Kor mány tes tü le ti mû kö dé sé vel kap cso la tos fel -
ada to kat.

A miniszter helyettesítése

31.  § (1) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a
(2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az
 államtitkár he lyet te sí ti.

(2) A mi nisz tert a köz tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek
kez de mé nye zé sé ben és in téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben,
va la mint az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Or szág -
gyû lés ülé sén és az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i ben a mi nisz ter el nök ál tal ren de let -
ben ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet te sí ti.

(3) Az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz tert az 
Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén az ál ta la ve ze tett mi nisz té -
ri um ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi 
meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz tert a mi nisz ter el nök ál tal ren -
de let ben ki je lölt má sik mi nisz ter, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a tit kár sá ga ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la -
lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély
he lyet te sí ti.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert az ál ta -
la ren de let ben ki je lölt ál lam tit kár, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lo má nyá ba tar to -
zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

A miniszteri biztos

32.  § (1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal ki emelt fon -
tos sá gú fel adat el lá tá sá ra mi nisz te ri biz tost ne vez het ki.

(2) Mi nisz te ri biz tos sá

a) ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár az ere de ti fel adat -
kör ével össze füg gõ,

b) a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó po li ti kai fõ -
tanácsadó a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó

fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(4) A mi nisz te ri biz tos meg bí za tá sa meg ha tá ro zott
 idõre, de leg fel jebb hat hó nap ra szól. A mi nisz te ri biz tos
e meg bí za tá sa ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri vagy po li ti kai
fõ ta nács adói meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel meg szû nik.
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(5) A mi nisz te ri biz to sok szá ma a mi nisz té ri um ban egy -
ide jû leg a két fõt nem ha lad hat ja meg.

(6) A mi nisz te ri biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel
 külön dí ja zás nem il le ti meg.

(7) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mi nisz te ri biz tos nem
mû köd het.

(8) A mi nisz te ri biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
mi nisz te ri ka bi net ben mû kö dõ tit kár ság se gít he ti, amely re
meg fele lõen al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit kár sá gá -
nak sza bá lya it.

A miniszter javadalmazása

33.  § (1) A mi nisz ter alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
 illetményalap 15,6-szo ro sa.

(2) A mi nisz ter il let mény ki egé szí tés re jo go sult, amely -
nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A mi nisz ter ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.

A miniszter megbízatásának keletkezése

34.  § (1) Mi nisz ter ré ki ne vez he tõ min den bün tet len elõ -
éle tû, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó -
jog gal ren del ke zõ sze mély.

(2) A mi nisz te ri tiszt ség re ja va solt sze mélyt az Or szág -
gyû lés nek a mi nisz ter fel adat kö re sze rin ti bi zott sá ga a
 kinevezését meg elõ zõ en meg hall gat ja.

35.  § (1) A mi nisz ter a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(2) A ki ne ve zett mi nisz ter az Or szág gyû lés elõtt es küt
tesz.

(3) A mi nisz ter te kin te té ben tör vény el té rõ ren del ke zé se 
hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter el nök gya ko -
rol ja.

A miniszter megbízatásának megszûnése

36.  § (1) A mi nisz ter a mi nisz ter el nök út ján a köz tár sa -
sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
 lemondhat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké sõb bi
a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

37.  § (1) A mi nisz ter el nök bár mi kor ja vas la tot te het a
köz tár sa sá gi el nök nek a mi nisz ter fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

38.  § Ha a mi nisz ter az össze fér he tet len sé gét a ki ne ve -
zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti meg,
vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem ben össze fér -
he tet len sé gi ok me rül fel, a köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér dé sé -
ben.

39.  § Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa az Al kot mány 33/B.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz tésére a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

40.  § (1) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új on nan vá lasz tott 
mi nisz ter el nök ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz -
ter sze mé lyé re, vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen
az új Kor mány más tag ját bíz za meg.

(2) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa nem a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szû nik meg, a mi nisz ter el nök
ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz ter sze mé lyé re,
vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen a Kor mány más
tag ját bíz za meg.

(3) A Kor mány nak a mi nisz te ri fel adat el lá tá sá val meg -
bí zott tag ja a mi nisz ter ha tás kö rét kor lá to zá sok nél kül
gya ko rol ja.

Az ügyvezetõ miniszter

41.  § A mi nisz ter a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû -
né sé tõl az új mi nisz ter ki ne ve zé sé ig vagy az új Kor mány
más tag já nak a mi nisz te ri fel ada tok ide ig le nes el lá tá sá val
va ló meg bí zá sá ig ügy ve ze tõ mi nisz ter ként gya ko rol ja
 hatáskörét, ren de le tet azon ban csak ha laszt ha tat lan eset -
ben al kot hat.

42.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg -
szûnik:

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter le mon dá sá val,
b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter ha lá lá val,
c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
d) az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek

meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra a 38.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Ha az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha tás kö rét a Kor mány nak a mi nisz ter el nök vagy az
Al kot mány 39/B.  §-ában meg ha tá ro zott ügy ve ze tõ kor -



mány nak az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt tag ja
gya ko rol ja.

Az államtitkár feladatköre

43.  § (1) Az ál lam tit kár – tör vény ben meg ha tá ro zott
 kivételekkel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû he lyet te se.

(2) Egy mi nisz té ri um ban egy ál lam tit kár mû köd het.

44.  § (1) Az ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(2) Az ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ rendel -
kezése hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter gya -
ko rol ja.

Az államtitkár javadalmazása

45.  § (1) Az ál lam tit kár alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
il let mény alap 12-sze re se.

(2) Az ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) Az ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.

(4) Az ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter el nök át
nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-kal meg -
emel he ti.

Az államtitkár megbízatásának keletkezése

46.  § (1) Ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ.

(2) Az ál lam tit kárt a mi nisz ter el nök nek a mi nisz ter
 véleménye ki ké ré sét köve tõen tett ja vas la tá ra a köz tár sa -
sá gi el nök ne ve zi ki.

(3) Az ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ pont -
ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett ál lam tit kár a köz tár sa sá gi el nök elõtt az 
Or szág gyû lés elõtt es küt te võ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.

Az államtitkár megbízatásának megszûnése

47.  § Az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,

e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,

f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

48.  § (1) Az ál lam tit kár a mi nisz ter el nök út ján a köz tár -
sa sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
le mond hat meg bí za tá sá ról. A nyi lat ko za tot az ál lam tit kár
a mi nisz ter hez jut tat ja el, aki azt ha la dék ta la nul to váb bít ja
a mi nisz ter el nök nek.

(2) Le mon dás ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké -
sõb bi a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta -
tá sát kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

49.  § (1) A mi nisz ter el nök a mi nisz ter vé le mé nye ki ké -
ré sét köve tõen bár mi kor ja vas la tot te het a köz tár sa sá gi el -
nök nek az ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

50.  § Ha az ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a ki ne -
ve zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti
meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem ben
össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, a köz tár sa sá gi el nök a
mi nisz ter el nök ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség
kér dé sé ben.

51.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a 47.  § d)–e) pont ja
alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz tésére a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

52.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új Kor mány meg -
ala ku lá sá ig vagy a 47.  § b)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott
fel té tel be kö vet kez té ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ államtitkár

53.  § (1) A 43–52.  §-ok ren del ke zé se it a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár ra az e §-ban meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban leg fel jebb négy ál -
lam tit kár mû köd het.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé -
ben, va la mint el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.
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A szakállamtitkár feladatköre

54.  § (1) A szak ál lam tit kár a Kor mány ál ta lá nos po li ti -
ká já nak ke re te in be lül a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö -
ve tel mé nyek nek meg fele lõen irá nyít ja a mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré nek a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ré sze te kin te té ben a szak -
mai mun kát, va la mint dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

(2) A szak ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít -
ja. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy,
hogy a szak ál lam tit kár te vé keny sé gét az ál lam tit kár irá -
nyít ja.

(3) A szak ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a tevékeny -
ségét irá nyí tó ál la mi ve ze tõ gya ko rol ja.

(4) Szak ál lam tit ká ri meg bí za tás ki zá ró lag gazdálko -
dási, üze mel te té si vagy hu mán po li ti kai fel ada tok ellátá -
sára nem ad ha tó.

55.  § (1) Egy mi nisz té ri um ban leg fel jebb öt szak ál lam -
tit kár mû köd het.

(2) A szak ál lam tit kárt az ál ta la ki je lölt, az irá nyí tá sa alá
tar to zó fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí ti.

A szakállamtitkár javadalmazása

56.  § (1) A szak ál lam tit kár alap il let mé nye a köztiszt -
viselõi il let mény alap 9-sze re se.

(2) A szak ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A szak ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap -
il let mény 65%-a.

(4) A szak ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter – a mi -
nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen – át nem ru ház ha tó
ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-kal meg emel he ti.

A szakállamtitkár megbízatásának keletkezése

57.  § (1) Szak ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû,
az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal
ren del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ, aki jo gi, köz gaz da sá gi
vagy szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel ren del ke zik.

(2) A szak ál lam tit kárt a mi nisz ter ja vas la tá ra a mi nisz -
ter el nök ne ve zi ki.

(3) A szak ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett szak ál lam tit kár a mi nisz ter el nök elõtt
az Or szág gyû lés elõtt es küt te võ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.

A szakállamtitkár megbízatásának megszûnése

58.  § A szak ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,
e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

59.  § (1) A szak ál lam tit kár a mi nisz ter út ján a mi nisz ter -
el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor le -
mond hat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het
 késõbbi a le mon dás nak a mi nisz ter hez tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ hat va na dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

60.  § (1) A mi nisz ter bár mi kor ja vas la tot te het a mi nisz -
ter el nök nek a szak ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg.

61.  § Ha a szak ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a
 kinevezésétõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti
meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem ben
össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, a mi nisz ter el nök a
 miniszter ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér -
dé sé ben.

62.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa az 58.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter
elõ ter jesz tésére a mi nisz ter el nök ál la pít ja meg.

63.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kor mány meg -
bí za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az 58.  § b)–f) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet kez té ig, il let ve az új
szak ál lam tit kár ki ne ve zé sé ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ szakállamtitkár

64.  § (1) Az 54–63.  §-ok ren del ke zé se it a Miniszter -
elnöki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra az e §-ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit -
kár a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban.



(3) Az 54.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti la lom a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra
nem irány adó.

A minisztérium szervezete

65.  § (1) A mi nisz té ri um szer ve ze tét e tör vény ke re tei
kö zött a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
ha tá roz za meg.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, il let ve an nak 
mó do sí tá sát a mi nisz ter – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát
köve tõen – nor ma tív uta sí tás ban ad ja ki. Az uta sí tás ér vé -
nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a Ma gyar Köz löny ben az
uta sí tás hatályba lépését meg elõ zõ en köz zé te gyék.

(3) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a miniszté -
rium hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben
köz zé kell ten ni.

(4) A mi nisz té ri um lét szám ke re tét – az egyes ál la mi
 vezetõk és a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek együt tes lét szá ma sze rin ti bon tás ban – a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

66.  § (1) A mi nisz té ri um a mi nisz te ri ka bi net re, fõ osz tá -
lyok ra és tit kár sá gok ra, a fõ osz tály osz tá lyok ra ta go zó dik.

(2) Ve ze tõi meg bí za tás csak a ha tá lyos szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy ség
te kin te té ben, e tör vény ren del ke zé sei sze rint ad ha tó.

67.  § (1) A mi nisz ter – nor ma tív uta sí tá sá val – több
szak ál lam tit kár vagy fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ, ese ti
fel adat el vég zé sé re a fel adat kö rük ben érin tett szak ál lam -
tit ká rok ból és fõ osz tály ve ze tõk bõl ál ló mun ka cso por tot
hoz hat lét re.

(2) Az uta sí tás ban meg kell ha tá roz ni a mun ka cso port
fel ada tát, ve ze tõ jét, tag ja it és mû kö dé sé nek ide jét.

(3) A mun ka cso port tag ja it a he lyet te sí té sük re egyéb -
ként jo go sult sze mély he lyet te sít he ti.

68.  § (1) A mi nisz te ri ka bi ne tet a ka bi net fõ nök köz vet -
le nül ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít ja.

(2) A ka bi net fõ nök gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
a mi nisz te ri ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe lett.

(3) A ka bi net fõ nö köt a mi nisz te ri ka bi net ál ta la ki je lölt
köz tiszt vi se lõ je he lyet te sí ti.

(4) A mun kál ta tói jo go kat a ka bi net fõ nök fe lett a
 miniszter, a ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe lett a ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá -
sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

69.  § (1) A fõ osz tályt fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a
te vé keny sé gét a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott szak ál lam tit kár irá nyít ja. A szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy, hogy a fõ osz tály -
ve ze tõ te vé keny sé gét a mi nisz ter, az ál lam tit kár vagy a ka -
bi net fõ nök irá nyít ja.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ, va la mint az ál ta la ve ze tett fõ osz -
tály ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe lett a mun kál ta -
tói jo go kat a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét irá nyí tó ál la -
mi ve ze tõ vagy – ha a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét a
 miniszter vagy a ka bi net fõ nök irá nyít ja – a ka bi net fõ nök
gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a
mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

(3) Az osz tá lyo kat fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy osz -
tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét a fõ osz tály ve ze -
tõ irá nyít ja.

(4) A fõ osz tá lyon – ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
zat ezt le he tõ vé te szi – a fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet -
te sí té sé re egy, osz tályt nem ve ze tõ fõosztályvezetõ-
 helyettes mû köd het.

70.  § (1) Az ál la mi ve ze tõ te vé keny sé gé nek el lá tá sát
– ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat így ren del ke zik –
tit kár ság se gí ti.

(2) A mi nisz ter el nök tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti,
aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök irá nyít ja.

(3) A mi nisz ter tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
osz tály ve ze tõ vagy po li ti kai fõ ta nács adó ve ze ti, aki nek
a te vé keny sé gét a ka bi net fõ nök irá nyít ja.

(4) Az ál lam tit kár tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
vagy osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét az ál -
lam tit kár irá nyít ja.

(5) A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál -
lam tit kár vagy olyan osz tály ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a szak ál lam tit -
kár irá nyít ja.

(6) A tit kár ság ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe -
lett a mun kál ta tói jo go kat a tit kár ság ve ze tõ jé nek te vé -
keny sé gét irá nyí tó vagy a tit kár sá got köz vet le nül ve ze tõ
ál la mi ve ze tõ, il let ve ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi
meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter el nök titkár -
ságának ve ze tõ je ese té ben a mi nisz ter el nök, egyéb ese tek -
ben a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

IV. Fejezet

A KORMÁNYHIVATALOK
ÉS A KÖZPONTI HIVATALOK

A kormányhivatalok

71.  § (1) A kor mány hi va tal tör vény ál tal lét re ho zott,
a Kor mány irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti államigaz -
gatási szerv.
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(2) A kor mány hi va tal fel ügye le tét a mi nisz ter el nök ál tal 
ki je lölt mi nisz ter lát ja el, aki e ha tás kö ré ben – ha tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik – kü lö nö sen

a) ja vas la tot tesz a kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek és
 helyettesének ki ne ve zé sé re,

b) tör vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap -
ján jog sza bályt al kot a kor mány hi va tal fel adat kö ré be tar -
to zó kér dé sek ben, il let ve elõ ter jesz tést tesz tör vény vagy
kor mány ren de let al ko tá sá ra,

c) kép vi se li a kor mány hi va talt a Kor mány és az
 Országgyûlés elõtt.

(3) A kor mány hi va tal tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében nem uta sít ha tó.

(4) A kor mány hi va tal – ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – fe je ze ti jo go sít vá nyok kal fel ha tal ma zott költ ség -
ve té si szerv, amely nek költ ség ve té se a fel ügye le tét el lá tó
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze -
tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

72.  § (1) A kor mány hi va tal szer ve ze tét a kor mány hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen a kor -
mány hi va talt fel ügye lõ mi nisz ter nor ma tív uta sí tás ban
ad ki. Az uta sí tás ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a
Ma gyar Köz löny ben az uta sí tás hatályba lépését meg elõ -
zõ en köz zé te gyék.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a kormány -
hivatal hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben 
köz zé kell ten ni.

(3) A kor mány hi va tal lét szám ke re tét a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

(4) A kor mány hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha er re a kor mány hi va talt lét re ho zó tör vény ki fe je -
zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A kor mány hi va tal ve ze tõ je – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá sok ra
jo go sult.

(6) A kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek he lyet te se – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – szak ál lam tit ká ri il let -
mény re jo go sult.

(7) Ha a kor mány hi va talt tes tü let ve ze ti, és tör vény el té -
rõ en nem ren del ke zik, a tes tü let el nö ke ál lam tit ká ri il let -
mény re és jut ta tá sok ra, a tes tü let tag jai szak ál lam tit ká ri
 illetményre jo go sul tak.

(8) A kor mány hi va tal ra – ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fele lõen al kal maz ni
kell.

A központi hivatal

73.  § (1) A köz pon ti hi va tal kor mány ren de let ál tal lét re -
ho zott, mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv.

(2) A köz pon ti hi va tal – ha jog sza bály el té rõ en nem ren -
del ke zik – az õt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium költ ség ve té si fe je ze tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

74.  § (1) A köz pon ti hi va tal szer ve ze tét a köz pon ti hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a köz pon ti hi va talt irá nyí tó mi nisz ter nor ma tív
uta sí tás ban ad ki.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a köz pon ti
 hivatal vagy az azt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té ri um hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben 
köz zé kell ten ni.

(3) A köz pon ti hi va tal lét szám ke re tét az irá nyí tó mi -
nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel ki adott nor -
matív uta sí tás ban ha tá roz za meg.

(4) A köz pon ti hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha er re a köz pon ti hi va talt lét re ho zó kor mány ren de -
let ki fe je zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A köz pon ti hi va tal ra – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Módosuló rendelkezések

75.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 1.  § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Al kot mány bí ró ság Hi va ta lá nak ve ze tõ je, va la -
mint az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak ve ze tõi az ál lam tit kár -
ral, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak he lyet tes ve ze tõi a szak -
ál lam tit kár ral azo nos il let mény ben, ille tõ leg jut ta tás ban
ré sze sül nek.”

(2) A Ktv. 31/C.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fõ tiszt vi se lõ alap il let mény re jo go sult, amely nek
össze ge az il let mény alap ti zen há rom szo ro sa. A köz pon ti
köz igaz ga tá si szerv nél köz szol gá la ti jog vi szony ban ál ló
fõ osz tály ve ze tõ fõ tiszt vi se lõ nek fõ tiszt vi se lõi il let mény -
pót lék jár, amely nek mér té ke a fõ tiszt vi se lõi alap il let mény 
25%-a. A fõ tiszt vi se lõ il let mény ki egé szí tés re, ve ze tõ
 fõtisztviselõ ve ze tõi alap il let mény re – ide gen nyelv-tu dá si
pót lék ki vé te lé vel – és egyéb il let mény pót lék ra nem jo go -
sult. Ha a fõ tiszt vi se lõ nek a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé sét
meg elõ zõ en meg ál la pí tott il let mé nye ma ga sabb, mint
a meg ál la pít ha tó fõ tiszt vi se lõi il let mé nye, a ma ga sabb
 illetményére jo go sult. A fõ tiszt vi se lõ il let mé nyé rõl a mi -
nisz ter el nök a ki ne ve zés ben ren del ke zik.”



(3) A frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi
LXII. tör vény (a továb biak ban: Frektv.) 5.  § (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács há rom tag ját a mi nisz ter el nök a mi nisz ter
ja vas la tá ra ne ve zi ki és men ti fel. A mi nisz ter el nök ál tal
ki ne ve zett ta gok vissza hí vá sá ról a mi nisz ter el nök a mi -
nisz ter ja vas la tá ra ha tá roz.”

Felhatalmazás

76.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za a mi nisz ter, az ál lam tit kár, a kor mány biz -
tos, a szak ál lam tit kár, a mi nisz te ri biz tos és 27.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély jut ta tá sa it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Kor mány
vagy a Kor mány tag ja irá nyí tá sa alá tar to zó államigazga -
tási szer vek te kin te té ben a köz tiszt vi se lõ ket meg il le tõ jut -
ta tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít son
meg.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter el nök, hogy ren de let -
ben je löl je ki a mi nisz tert he lyet te sí tõ más mi nisz tert, va la -
mint a kor mány biz tost irá nyí tá si jog kör rel ru ház za fel.

(4) Fel ha tal ma zást kap a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter, hogy ren de let ben je löl je ki az õt he lyet te sí tõ
ál lam tit kárt.

Hatálybalépés

77.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap el sõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény 72.  § (4) be kez dé se és 74.  § (4) be kez dé se
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Ma gyar
Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 
2.  § (1) be kez dé sé ben és 1. szá mú mel lék let 1.  § (2) be kez -
dé sé ben a „mi nisz ter el nök nek a Kor mány hoz zá já ru lá sá -
val tett” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter el nök” szö ve -
gek, a Ktv. 43.  § (5) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „Az 
ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár, a fõ osz tály ve ze tõ” szö -
veg rész he lyé be az „A fõ osz tály ve ze tõ” szö veg, a Frektv.
5.  § (9) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Kor mány ál tal de le -
gált” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter el nök ál tal ki ne ve -
zett” szö veg, az ál lam tu laj do ná ban lé võ vál lal ko zói va -
gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 12.  § 
(3) be kez dé sé ben, va la mint 14.  § (2) be kez dé sé nek el sõ,
má so dik és ne gye dik mon da tá ban, va la mint 14.  § (4) be -
kez dé sé ben a „Kor mány” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter el nök” szö veg, a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 48.  § 
(4) be kez dé sé nek má so dik és ne gye dik mon da tá ban, va la -
mint 53.  § (2) be kez dé sé ben a „Kor mány” szö veg rész
 helyébe a „mi nisz ter el nök” szö veg lép.

(4) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ktv. 2.  § a) pont ja, 3.  § a) pont ja, 10.  § (1) be kez -
dés ben az „– a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam -
tit ká ri be osz tást ki vé ve –” szö veg rész, 22/A.  § (8) be kez -
dés b) pont já ban az „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, he lyet tes
ál lam tit kár, cím ze tes ál lam tit kár, az ál lam tit ká ri, he lyet tes
ál lam tit ká ri jut ta tás ban ré sze sü lõ köz tiszt vi se lõ, va la mint” 
szö veg rész, 31.  § (8) be kez dés ben az „ille tõ leg – fel té ve,
ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot tak – ál lam tit ká ri, he lyet tes
 államtitkári jut ta tás ra,” szö veg rész, 31/A.  § (3) be kez dé se, 
41.  § (5) be kez dés d) és e) pont jai, 43.  § (5) be kez dés
a) pont já ban az „az ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár,
 illetve” szö veg rész, 45.  § (1) be kez dés a)–d) pont jai, 46.  §
(1) be kez dés a) pont ja, 46.  § (1) be kez dés b) pont já ban a
„he lyet tes ál lam tit kár,” szö veg rész, 46.  § (2) be kez dés
a) pont ja, 47.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 73.  §
(4) be kez dé se, va la mint 76.  § (2) be kez dés ben az „és a
 miniszteri il let mény hez kö tõ dõ kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott jut ta tá sok ra” szö veg rész.

(5) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Jt.), a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak
1999. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1998. évi XCI. tör vény
39.  § (3) be kez dés j) pont ja, az ál lam szer ve zet re vonat -
kozó egyes tör vények, to váb bá az in gat lan-nyil ván tar tás -
ról, az egész ség ügy rõl, va la mint a ha lá szat ról és a hor gá -
szat ról  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
CXIX. tör vény 4.  §-a, a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el -
nök, az Or szág gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke 
és a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és juttatá -
sairól  szóló 2000. évi XXXIX. tör vény 28.  § (3)–(5) be -
kez dé se, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXI II. tör vény, va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXVI. tör vény 86.  §-a, va la mint 102.  §
(1) be kez dés c) pont ja, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és
a Hon véd Ve zér kar in teg rá ci ó já val érin tett tör vények
 módosításáról  szóló 2001. évi XLI II. tör vény 24.  §-a, a
vagyonnyilat kozat-tételi kö te le zett ség re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXIV. tör vény
1.  §-a,  továbbá a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl 
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 17.  § (6) be kez dé sé nek
f) pont jában a „ki ne ve zett” szö veg rész, a fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLI II. tör vény (a továb biak ban: Hszt.)
42.  § (4) be kez dé sé nek „cím ze tes ál lam tit kár,” szöveg -
része, a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2002. évi XVII. tör vény, az Eu ró pai Par la ment
 magyarországi kép vi se lõ i nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi
LVII. tör vény 8.  § (2) be kez dés d) pont já nak „ , cím ze tes”
szö veg ré sze.

(6) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör -
vény 18/A.  § (5) be kez dé sé nek ne gye dik mon da ta, to váb -
bá 18/A.  § (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta, a sta tisz -
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ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 4.  § (3) be kez dé se,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994. évi
XL. tör vény 18.  § (3) be kez dé se, a Hszt. 245/D.  § (4) be -
kez dé sé ben az „és – fel té ve, ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot -
tak – az ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tá so kat kell 
biz to sí ta ni” szö veg rész, a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi
alap ja i nak és a tár sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel -
ügye le té rõl  szóló 1998. évi XXXIX. tör vény 8.  § (3) be -
kez dé se, a 2001. évi nép szám lá lás ról, va la mint a sta tisz ti -
ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi CVI II. tör vény 6.  § (2) be kez dé se, a Szer ve zett
Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ról  szóló 2000. évi
CXXVI. tör vény 12.  § (2) be kez dé se, a vil la mos ener gi á ról 
 szóló 2001. évi CX. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról
 szóló 2002. évi LXV. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny -
sé gé nek fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok
Tör té ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör -
vény 9.  § (6) be kez dé sé nek el sõ mon da ta, az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 19.  § (2) be kez dé -
se, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
377.  § (3) be kez dé se, a 394.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik
mon da ta, 395.  § (4) be kez dé sé nek ne gye dik és ötö dik
mon da ta, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXI -
II. tör vény 70.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta.

Átmeneti rendelkezések

78.  § (1) A mi nisz te rek az ál ta luk irá nyí tott miniszté -
rium új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki,
hogy az e tör vény hatályba lépését kö ve tõ hó nap el sõ nap -
já ig ha tály ba lép jen.

(2) A mi nisz te rek az ál ta luk fel ügyelt kor mány hi va tal
vagy az ál ta luk irá nyí tott köz pon ti hi va tal új szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki, hogy az e tör vény
hatályba lépését kö ve tõ har ma dik hó nap el sõ nap já ig
 hatályba lép jen.

(3) Az új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat hatályba -
lépésével egy ide jû leg az e tör vénynek meg nem fe le lõ
 vezetõi meg bí za tá so kat vissza kell von ni.

79.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a kor -
mány biz to sok, a kor mány meg ha tal ma zot tak, a kor mány -
meg bí zot tak és a mi nisz te ri biz to sok e meg bí za tá sa meg -
szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.

80.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rok, a cím ze tes ál lam tit ká rok és a he -
lyet tes ál lam tit ká rok meg bí za tá sa e tör vény ere jé nél fog va
meg szû nik, ré szük re ve ze tõ be osz tást fel aján la ni nem kell, 
azon ban meg bí za tá suk meg szû né sé re a Jt. 29.  § (4)–(7) be -
kez dé se it az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
 alkalmazni kell.

(2) Azok a köz igaz ga tá si ál lam tit ká rok, cím ze tes ál lam -
tit ká rok és he lyet tes ál lam tit ká rok, aki ket e tör vény
hatályba lépését köve tõen hat hó na pon be lül bár mely
 államigazgatási szerv nél mi nisz ter ré, ál lam tit kár rá vagy
szak ál lam tit kár rá ne vez nek ki, az (1) be kez dés alap ján
vég ki elé gí tés re nem jo go sul tak, il let ve azt kö te le sek
vissza fi zet ni, to váb bá õket a fel men té si idõ bõl a ki ne ve zé -
sü ket köve tõen hát ra le võ idõ te kin te té ben az (1) be kez dés
alap ján jut ta tá sok nem il le tik meg.

(3) Ha a (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó sze mélyt az ott
meg ha tá ro zott eset ben ne vez nek ki szak ál lam tit kár rá,
e meg bí za tá sá nak fel men tés sel tör té nõ meg szû né se ese té -
ben a Jt. e tör vény ki hir de té se kor ha tá lyos 29.  § (4)–(7) be -
kez dé sét al kal maz ni kell az zal, hogy e ren del ke zé sek
 alkalmazása szem pont já ból köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri,
cím ze tes ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri, va la mint
szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak ide jét együt te sen kell
figye lembe ven ni.

(4) Ahol jog sza bály köz igaz ga tá si ál lam tit kár szá má ra
fel adat- vagy ha tás kört ál la pít meg, azt a mi nisz ter gya ko -
rol ja.

81.  § (1) Az e tör vény hatályba lépésekor a Kor mány
vagy a mi nisz ter el nök ren de le té vel vagy ha tá ro za tá val
biz to sí tott ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény -
re, ille tõ leg jut ta tá sok ra va ló jo go sult ság e tör vény
hatályba lépésekor meg szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.

(3) Ahol tör vény ál lam tit kárt meg il le tõ il let ményt, il let -
ve jut ta tá so kat em lít, azon ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, il let ve jut ta tá so kat kell ér te ni.

(4) Ahol tör vény he lyet tes ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, il let ve jut ta tá so kat em lít, azon a szak ál lam tit kárt
meg il le tõ il let ményt, il let ve jut ta tá so kat kell ér te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke



A gazdasági és közlekedési miniszter
33/2006. (VI. 7.) GKM

rendelete
az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi
fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékletei

módosításának kihirdetésérõl

Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu -
va ro zá sá ra vo nat ko zó, Genf ben, 1975. no vem ber 14-én
alá írt vám egyez mény és mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet -
ben tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi XXXIV. tör -
vény 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõt ren de lem el:

1.  §

Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu -
va ro zá sá ra vo nat ko zó, Genf ben, 1975. no vem ber 14-én
alá írt vám egyez mény mel lék le te i nek 2005. ok tó ber 1-jén
ha tály ba lé pett mó do sí tá sa it1 e ren de let mel lék le te ként ki -
hir de tem.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 33/2006. (VI. 7.) GKM rendelethez

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi
fuvarozására vonatkozó vámegyezmény

mellékleteinek módosítása

22. módosítás

(Az Egyezmény 60. Cikke alapján elfogadott
és 2005. ok tó ber 1-jén ha tály ba lé pett mó do sí tá sok)

(1) Az Egyez mény 2. szá mú mel lék le te 3. Cik ké nek
9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. A kö vet ke zõ rög zí té sek hasz ná lan dók:
a) leg alább 3 mm át mé rõ jû acél sod ro nyok; vagy
b) leg alább 8 mm át mé rõ jû, át lát szó és nem nyú ló mû -

anyag hü vely be hú zott ken der- vagy szi zál kö te lek; vagy

1 Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro zá sá ra vo nat -
ko zó vám egyez mény mel lék le te i nek ki hir de té sé rõl  szóló 16/1999. (VI. 3.)
KHVM ren de le tet mó do sí tot ta:
a) 42/2003. (VII. 1.) GKM ren de let,
b) 24/2001. (VII. 20.) Kö ViM ren de let,
c) 31/1999. (X. 8.) KHVM ren de let.

c) spi rá li san te ker cselt acél bur ko lat ban lé võ szál op ti -
kai ká be lek kö te ge i bõl ál ló, át lát szó és nem nyú ló mû -
anyag hü vely be hú zott kö te lek; vagy

d) olyan kö te lek, ame lyek ben a tex til kö te let leg alább
négy, ki zá ró lag acél ból ké szült kö tél ág ve szi kö rül, és a
bel sõ ma got tel je sen be fed ve, fel té ve, hogy ezek nek a kö -
te lek nek az át mé rõ je leg alább 3 mm (fi gyel men kí vül
hagy va az át lát szó mû anyag ból ké szült hü velyt, amennyi -
ben ren del ke zik ilyen nel).

Az a) vagy d) al pont nak meg fe le lõ kö te lek bur kol ha tók
át lát szó és nem nyú ló mû anyag hü vellyel.”

(2 ) A 2. szá mú mel lék let 3. Cik ké nek 10. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. Min den egyes kö tél tí pus nak egyet len da rab ból kell 
áll nia, és azt mind két vé gén ke mény fém vég zõ dés sel kell
el lát ni. Mind egyik fém vég nek olyan nak kell len nie, amely 
le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját vagy he ve der jét át -
húz zák raj ta. A 9. pont a), b) és d) al pont ja i nak ren del ke zé -
se i vel össz hang ban a kö te lek min den egyes fém vég-rög zí -
tõ jé nek ren del kez nie kell a kö té len át ha la dó csõ sze -
geccsel, amely le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját
vagy he ve der jét át húz zák raj ta.

A kö tél nek a csõ sze gecs mind két ol da lán lát ha tó nak
kell ma rad nia, hogy meg le hes sen bi zo nyo sod ni ar ról, mi -
sze rint a kö tél egyet len da rab ból áll (lásd az ezek hez a ren -
del ke zé sek hez mel lé kelt 5. váz la tot).”

(3) A 7. szá mú mel lék let El sõ ré sze 4. Cik ké nek 8. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. A kö vet ke zõ rög zí té sek hasz ná lan dók:
a) leg alább 3 mm át mé rõ jû acél sod ro nyok; vagy
b) leg alább 8 mm át mé rõ jû, át lát szó és nem nyú ló mû -

anyag hü vely be hú zott ken der- vagy szi zál kö te lek; vagy
c) spi rá li san te ker cselt acél bur ko lat ban lé võ szál op ti -

kai ká be lek kö te ge i bõl ál ló, át lát szó és nem nyú ló mû -
anyag hü vely be hú zott kö te lek; vagy

d) olyan kö te lek, ame lyek ben a tex til kö te let leg alább
négy, ki zá ró lag acél ból ké szült kö tél ág ve szi kö rül, és a
bel sõ ma got tel je sen be fed ve, fel té ve, hogy ezek nek a kö -
te lek nek az át mé rõ je leg alább 3 mm (fi gyel men kí vül
hagy va az át lát szó mû anyag ból ké szült hü velyt, amennyi -
ben ren del ke zik ilyen nel).

Az a) vagy d) al pont nak meg fe le lõ kö te lek bur kol ha tók
át lát szó és nem nyú ló mû anyag hü vellyel.”

(4) A 7. szá mú mel lék let El sõ ré sze 4. Cik ké nek 9. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. Min den egyes kö tél tí pus nak egyet len da rab ból kell 
áll nia, és azt mind két vé gén ke mény fém vég zõ dés sel kell
el lát ni. Mind egyik fém vég nek olyan nak kell len nie, amely 
le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját vagy he ve der jét át -
húz zák raj ta. A 9. pont a), b) és d) al pont ja i nak ren del ke zé -
se i vel össz hang ban a kö te lek min den egyes fém vég-rög zí -
tõ jé nek ren del kez nie kell a kö té len át ha la dó csõ sze -
geccsel, amely le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját
vagy he ve der jét át húz zák raj ta. A kö tél nek a csõ sze gecs
mind két ol da lán lát ha tó nak kell ma rad nia, hogy meg le -
hes sen bi zo nyo sod ni ar ról, hogy a kö tél egyet len da rab ból
áll (lásd az ezek hez a ren del ke zé sek hez mel lé kelt 5. váz -
latot).”

432 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 12. szám



12. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 433

Jog sza bály mu ta tó

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó,

il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együt te sen ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ egyéb jog sza bá lyok

(Ma gyar Köz löny 2006. évi 66–70. szá ma)

A)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó

egyéb jog sza bá lyok

128/2006. (VI. 1.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és a Ku bai Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti
gaz da sá gi együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ról szó ló meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl és kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé rõl
(Magyar Közlöny 66. szám 5444. oldal)

30/2006. (VI. 1.) GKM ren de let az au tó gáz tar tá lyok
idõ sza kos el len õr zé sé rõl (Ma gyar Köz löny 66. szám 5447. 
ol dal)

31/2006. (VI. 1.) GKM ren de let a fegy ve rek, lö võ ké -
szü lé kek, va la mint ezek lõ sze re i nek vizs gá la tá ról (Ma gyar 
Köz löny 66. szám 5450. ol dal)

32/2006. (VI. 1.) GKM ren de let a tex til ter mé kek for -
ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve tel mé nye i rõl szó ló
25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 66. szám 5460. ol dal)

34/2006. (VI. 8.) GKM ren de let a do hány rek lám ra vo -
nat ko zó ti la lom aló li fel men tés el já rá si sza bá lya i ról (Ma -
gyar Köz löny 69. szám 5507. ol dal)

Köz le mé nyek

A Köz úti Köz le ke dé si Fõ osz tály
köz le mé nye

út ügyi mû sza ki elõ írá sok ki adá sá ról

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az 
ÚT 2-1.106:2006 Út bur ko la ti je lek anya gai. Az út bur -

ko la ti je lek fel hasz ná lói kö ve tel mé nyei
ÚT 2-1.303:2006 Köz úti zaj ár nyé ko ló fa lak. Lé te sí tés

és fenn tar tás
ÚT 2-3.205:2006 Kõ- és mû kõ bur ko la tok épí té se

meg ne ve zé sû út ügyi mû sza ki elõ írá so kat ki ad juk.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok meg vá sá rol ha tók a Ma -
gyar Út ügyi Tár sa ság nál: Bu da pest II., Lö võ ház u. 37.
Tel.: 315-0322, fax: 316-1077.

Ezen út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá si te rü le te az
or szá gos és he lyi köz utak, va la mint a köz for ga lom elõl el
nem zárt magánutak.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa az or szá gos
köz utak ke ze lõi szá má ra – a köz hasz nú te vé keny ség el lá -
tá sá ra kö tött szer zõ dés sze rint – mind meg ren de lõ ként,
mind sa ját te vé keny sé gük re néz ve kö te le zõ. Az en nek
alap ján vég zett épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si fel ada -
ta ik el lá tá sa so rán az útügyi mûszaki elõírásban foglaltakat 
meg kell tartani. 

Je len mû sza ki elõ írá so kat az or szá gos köz utak ke ze lõi
– a te vé keny sé gük re vo nat ko zó éves szer zõ dés sze rint –
2006. jú ni us 1-jétõl alkalmazzák.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa a he lyi köz -
utak, to váb bá a köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán utak
te kin te té ben aján lott és indokolt.

Az út ügyi mû sza ki elõ írás ban fog lal tak tól az or szá gos
köz utak ese té ben csak az elõ írá sok aló li fel men tés alap ján
sza bad el tér ni. A fel men tést a mû sza ki elõ írás al kal ma zá sa 
elõtt a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Köz úti
Köz le ke dé si Fõ osz tá lyá tól kell kér ni. A ké rel met a Ma -
gyar Közút Közhasznú Társasághoz kell benyújtani.

Köz úti Köz le ke dé si Fõ osz tály

A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
köz le mé nye

a köz úti jár mû-mû sza ki szak te rü le ten hasz ná la tos
jó vá ha gyá si jel ki adá sá hoz szük sé ges vizs gá lat

el vég zé sé re fel jo go sí tott szer ve ze tek rõl
és az ál ta luk vé gez he tõ vizs gá la tok ról

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szó ló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 21. §-ának (3) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi ak ban közzé
tesszük az

– EK irány el vek, il let ve az

– ENSZ-EGB elõ írá sok

alap ján ad ha tó, köz úti jár mû al kat rész re, tar to zék ra, il le -
tõ leg jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó („e”, il let ve „E”) jó -
vá ha gyá si jel hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé hez szük sé ges
vizs gá lat el vég zé sé re fel jo go sí tott szer ve ze tek ne vét és
szék he lyét, va la mint a szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ vizs gá -
la tok kö rét.



A) EK irány el vek sze rin ti meg fe le lõ ség vizs gá la ta

EK irány -
elv szá ma

EK irány elv tár gya Szer ve zet kód ja

70/157 Zaj szint és ki pu fo gó be ren de zé sek 7/C, 7/E

70/220 Lég ne mû szennye zõ anya gok 7/E

70/221 Tü ze lõ anyag-tar tály és hát só alá fu tás gát ló 7/C, 7/G

70/222 Hát só rend szám táb la el he lye zé se, rög zí té se 7/C, 7/G

70/311 Kor mány be ren de zés 7/C, 7/G

70/387 Aj tó zár és csuk ló pánt 7/C, 7/G

70/388 Hang jel zõ ké szü lék 7/C, 7/E

71/127 Vissza pil lan tó tük rök 7/C, 7/G

71/320 Jár mû vek fé ke zé se 7/C, 7/G

72/245 Elekt ro mág ne ses kom pa ti bi li tás 7/B

72/306 Dí zel mo to rok füst ki bo csá tá sa 7/C, 7/E

 74/60 Bel sõ be ren de zé sek 7/C, 7/G

 74/61 Il le ték te len hasz ná lat el le ni vé de lem 7/C, 7/G

74/151 Trak to rok meg ha tá ro zott jel lem zõi és al kat ré szei

I.-VI. fe je ze tek 7/C

V, VI. fe je zet 7/C, 7/E

74/297 Kor mány nak ütõ dés 7/C

74/346 Trak to rok vissza pil lan tó tük rei 7/C, 7/G

74/347 Trak to rok lá tó me zõ je és ab lak tör lõi 7/C, 7/D, 7/G

74/408 Ülés szi lárd ság, fej tá masz 7/C, 7/G

74/483 Kül sõ ki nyú lás 7/G

75/321 Trak to rok kor mány szer ke ze te 7/C, 7/D, 7/G

75/322 Trak to rok rá dió za var szû ré se 7/B

75/443 Se bes ség mé rõ és hát ra me net 7/C, 7/G

76/114 Elõ írt gyárt mány táb la (VIN) 7/C, 7/G

76/115 Biz ton sá gi öv be kö té si pont jai 7/C, 7/G

76/432 Trak to rok fék sze rel vé nyei 7/C, 7/G

76/756 Vi lá gí tó be ren de zé sek be épí té se 7/C, 7/G

76/757 Fény vissza ve rõk 7/B

76/758 Mé ret jel zõ, hely zet jel zõ és fék lám pa 7/B

76/759 Irány jel zõ lám pa 7/B

76/760 Hát só rend szám táb la vi lá gí tás 7/B

76/761 Fény szó rók és iz zók 7/B

76/762 El sõ köd fény szó rók 7/B

76/763 Trak to rok ve ze tõ ülé se mel let ti pót ülés 7/C, 7/D, 7/G

77/311 Trak to rok ve ze tõ i re ha tó zaj szint 7/C, 7/D, 7/E

77/389 El von ta tó be ren de zés 7/C, 7/G

77/536 Trak to rok bo ru lá sa el le ni vé dõ szer ke ze tek di na mi kai vizs gá la ta 7/C, 7/D

77/538 Hát só köd lám pák 7/B

77/539 Hát ra me ne ti (to la tó-) lám pák 7/B

77/540 Vá ra ko zást jel zõ lám pa 7/B

77/541 Biz ton sá gi övek és utas biz ton sá gi rend sze rek 7/C

77/649 Lá tó me zõ 7/G

78/316 Ke ze lõ szer vek jel zé se, el len õr zõ lám pák 7/C, 7/G

78/317 Jég- és pá ra men te sí tõ rend szer –

78/318 Ab lak tör lõ- és mo só be ren de zés 7/C 

78/549 Sár vé dõ, ke rék bur ko lat (N2-re 7,5 t fe lett és N3) 7/C, 7/G
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EK irány -
elv szá ma

EK irány elv tár gya Szer ve zet kód ja

78/764 Trak to rok ve ze tõ ülé se 7/C, 7/D

78/932 Fej tá masz 7/C

78/933 Trak to rok vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de zé sei 7/C, 7/D, 7/G

79/532 Trak to rok vi lá gí tó- és fény jel zõ be ren de zé sei 7/C, 7/D, 7/B,
7/G

79/533 Trak to rok von ta tó és hát ra me ne ti be ren de zé sei 7/C, 7/D, 7/G

79/622 Trak to rok bo ru lá sá nak ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze tek sta ti kai vizs gá la ta 7/C, 7/D

80/720 Trak to rok ve ze tõ ülé se i nek meg kö ze lí té se, aj tók és ab la kok 7/C, 7/D, 7/G

80/1268 CO2 ki bo csá tás és tü ze lõ anyag-fo gyasz tás (M1) 7/E

80/1269 Mo tor tel je sít mény 7/E

86/297 Trak to rok hoz al kal ma zott le ága zó meg haj tá sok (Tel je sít mény le adó ten gely csonk) 7/C, 7/D

86/298 Trak to rok bo ru lá sá nak ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze tek vizs gá la ta 7/C, 7/D

86/415 Trak to rok ke ze lõ ele me i nek be épí té se, el he lye zé se, mû köd te té se 7/C, 7/D, 7/G

87/402 Kes keny nyom tá vú trak to rok bo ru lá sá nak ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze tek vizs gá la ta 7/C, 7/D

88/77 Dí zel mo tor-emisszió 7/C, 7/E

89/173 Trak to rok egyes al kat ré szei és jel lem zõi 7/C

89/297 Ol dal vé de lem 7/C, 7/G

91/226 Fel csa pó dó víz el le ni vé de lem 7/C

92/21 Gép ko csi tö me ge és mé re tei 7/C, 7/G

92/22 Biz ton sá gi üve ge zés és üve gek 7/C

92/23 Gu mi ab ron csok – szgk. 7/G

92/24 Se bes ség kor lá to zó ké szü lék be épí té se  7/C, 7/G

92/114 Ha szon gép jár mû ve ze tõ fül ke ki nyú lá sok 7/C, 7/G

93/14 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok fék be ren de zé sei 7/C, 7/G

93/29 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok jel zõ- és mû köd te tõ be ren de zé sei el -
len õr zõ lám pá i nak je lö lé se

7/C, 7/G

93/30 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok hang jel zõ be ren de zé sei 7/C, 7/E

93/31 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok ki tá masz tó szer ke ze tei 7/C, 7/G

93/32 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok hát só ülé sé nek utas ka pasz ko dói és
láb tar tói

7/C, 7/G

93/33 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok il le ték te len hasz ná lat tal el le ni biz to -
sí tó be ren de zé sei

7/C, 7/G

93/34 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok elõ írt ada tai 7/C, 7/G

93/92 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de zé sei 7/C, 7/G

93/93 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok tö me ge és mé re tei 7/C, 7/G

93/94 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok hát só rend szám táb lá já nak he lye 7/C, 7/G

94/20 Kap cso ló be ren de zé sek (vo nó ho rog, vo nó fej) 7/C, 7/G

95/1 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok ma xi má lis se bes sé ge, mo tor tel je sít -
mé nye és nyo ma té ka

7/C, 7/E

95/28 Bel té ri anya gok égé si tu laj don sá gai 7/G

96/27 Ol dal ról tör té nõ üt kö zés 7/C

96/79 Fron tá lis üt kö zés 7/C

97/24 Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok tu laj don sá gai

– 1. fe je zet Gu mi ab ron csok 7/G

– 2. fe je zet Vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de zé sek 7/B

– 3. fe je zet Kül sõ ki nyú ló ré szek 7/G

– 4. fe je zet Vissza pil lan tó tük rök 7/G

– 6. fe je zet Tü ze lõ anyag-tar tá lyok 7/C, 7/G

– 7. fe je zet Il le ték te len be avat ko zá sok el le ni in téz ke dé sek 7/C, 7/G
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EK irány -
elv szá ma

EK irány elv tár gya Szer ve zet kód ja

– 8. fe je zet Elekt ro mág ne ses kom pa ti bi li tás 7/B

– 9. fe je zet Meg en ged he tõ zaj szint és ki pu fo gó-rend sze rek 7/C, 7/E

– 10. fe je zet Csat la ko zó be ren de zé sek és rög zí tõk 7/C, 7/G

– 11. fe je zet Biz ton sá gi öv rög zí té sek és biz ton sá gi övek 7/G

– 12. fe je zet Üve ge zés, ab lak tör lõk és -mo sók, va la mint jég- és pá ra men te sí tõ be -
ren de zé sek

7/C

 97/27 Tö me gek , mé re tek (a 44. pont alá nem tar to zó jár mû vek) 7/C, 7/G

 97/68 Nem köz úti moz gó gé pek mo tor já nak szennye zõ anyag ki bo csá tá sa 7/E 

 98/91 Ve szé lyes áru kat szál lí tó jár mû vek (ADR) 7/G

 2000/7 Se bes ség mé rõ 7/G

2000/25 A trak to rok mo tor já nak szennye zõ anyag ki bo csá tá sa 7/E

2000/40 Mell sõ alá fu tás vé de lem 7/C, 7/G

2001/56 Fû tõ be ren de zés 7/C, 7/E, 7/G

2001/85 Au tó bu szok kö ve tel mé nyei 7/C, 7/G

B) ENSZ–EGB irányelvek szerinti megfelelõség vizsgálata

ENSZ-EGB
elõ írás szá ma

ENSZ-EGB elõ írás tárgy
Szer ve zet

kód ja

01. R2 és/vagy HS1 iz zó lám pá val el lá tott aszim met ri kus tom pí tott vagy tá vol sá gi fényt
vagy mind ket tõt ki bo csá tó fény szó rók

7/B

02. Aszim met ri kus tom pí tott vagy tá vol sá gi fényt vagy mind ket tõt ki bo csá tó fény szó rók
iz zó lám pái

7/B

03. Fény vissza ve rõk 7/B

04. Hát só rend szám táb la-vi lá gí tás 7/B

05. Eu ró pai aszim met ri kus tom pí tott vagy tá vol sá gi fényt vagy mind ket tõt ki bo csá tó saj -
tolt bu rás (se a led be am) fény szó rók

7/B

06. Irány jel zõ lám pák 7/B

07. Hely zet jel zõ lám pák, mé ret jel zõ lám pák és fék lám pák (ki vé ve mkp) 7/B

08. H1, H2, H3, HB3, HB4 és/vagy H7 ha lo gén iz zó lám pák kal el lá tott aszim met ri kus
tom pí tott vagy tá vol sá gi fényt vagy mind ket tõt ki bo csá tó fény szó rók

7/B

09. Há rom ke re kû jár mû vek za ja 7/C, 7/E

10. Jár mû vek rá dió za var szû ré se 7/B, 7/G

11. Jár mû vek aj tó zá rai és csuk ló pánt jai 7/C

12. Kor mány nak ütõ dés 7/C

13. Jár mû vek fé ke zé se 7/C, 7/G

13H Sze mély gép ko csik fé ke zé se 7/C, 7/G

14. Biz ton sá gi övek be kö té si pont jai 7/C, 7/G

16. Biz ton sá gi öv 7/C

17. Ülé sek, ülés rög zí té sek, fej tá ma szok 7/C, 7G

18. Il le ték te len hasz ná lat el le ni vé de lem 7/C, 7/G

19. Köd fény szó rók 7/B

20. H4 ha lo gén iz zó lám pá val el lá tott aszim met ri kus tom pí tott fényt vagy tá vol sá gi fényt
vagy mind ket tõt ki bo csá tó fény szó rók

7/B

21. Gép jár mû vek bel sõ be ren de zé sei 7/C, 7/G

22. Bu kó si sak 7/C

23. Hát ra me ne ti fény szó rók 7/B

24. Dí zel mo to ros jár mû vek mo tor ja ál tal ki bo csá tott füst 7/C, 7/E, 7/I 
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ENSZ-EGB
elõ írás szá ma

ENSZ-EGB elõ írás tárgy
Szer ve zet

kód ja

25. Fej tá ma szok 7/C, 7/G

26. Jár mû vek kül sõ ki nyú lá sai 7/C, 7/G

27. El aka dást jel zõ há rom szög 7/B, 7/G

28. Hang jel zõ ké szü lé kek és hang jel zés 7/C, 7/E

29. Ha szon gép jár mû ve ze tõ fül ké jé ben ülõk vé del me 7/C

30. Sze mély gép ko csi gu mi ab ron csok 7/G

31. Aszim met ri kus tom pí tott fényt vagy tá vol sá gi fényt vagy mind ket tõt ki bo csá tó saj tolt 
bu rás (se a led be am) ha lo gén fény szó rók

7/B

32. Jár mû üt kö zé se há tul ról 7/C

33. Jár mû üt kö zé se elöl rõl 7/C

34. Tûz ve szély meg elõ zé se 7/C

35. Sze mély gép ko csi pe dá lok el ren de zé se 7/C, 7/G

36. Köz for gal mú sze mély szál lí tó jár mû vek szer ke ze ti jel lem zõi 7/C, 7/G

37. Jó vá ha gyott lám pák ban al kal ma zott iz zó lám pák 7/B

38. Hát só köd lám pák 7/B

39. Se bes ség mu ta tó mû szer és an nak be épí té se 7/C, 7/G

40. Mo tor ke rék pá rok lég szennye zé se 7/E

41. Mo tor ke rék pá rok za ja 7/C, 7/E

42. Jár mû vek el sõ és hát só vé dõ be ren de zé sei 7/C, 7/G

43. Biz ton sá gi üve gek és be épí té sük 7/C

44. Biz ton sá gi gyer mek ülés 7/C

45. Fény szó ró tisz tí tó 7/C

46. Vissza pil lan tó tük rök és be épí té sük 7/C, 7/G

47. Se géd mo to ros ke rék pá rok mo tor ja ál tal ki bo csá tott szennye zés 7/E

48. Gép jár mû vek vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de zé se i nek be épí té se (ki vé ve a mo tor ke rék -
pá ro kat)

7/C, 7/G

49. Dí zel mo to rok szennye zõ gáz-ki bo csá tá sa 7/C, 7/E, 7/I 

50. Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok fény jel zõ be ren de zé sei 7/B

51. Leg alább négy ke re kû gép jár mû vek zaj ki bo csá tá sa 7/C, 7/E

52. Kis au tó bu szok 7/C, 7/G

53. Mo tor ke rék pá rok vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de zé se i nek be épí té se 7/C, 7/G

54. Ha szon jár mû vek gu mi ab ron csai 7/G

55. Jár mû sze rel vényt csat la koz ta tó me cha niz mu sok 7/C, 7/G

56. Se géd mo to ros ke rék pá rok fény szó rói 7/B

57. Mo tor ke rék pá rok fény szó rói 7/B

58. Te her szál lí tó jár mû vek hát só alá fu tás gát lói 7/C, 7/G

59. He lyet te sí tõ hang tom pí tó be ren de zé sek 7/C, 7/E

60. Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok ke ze lõ szer vei 7/C, 7/G

61. Ha szon gép jár mû fül kék ki nyú lá sa 7/C, 7/G

62. Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok il le ték te len hasz ná lat el le ni vé del me 7/C, 7/G

63. Se géd mo to ros ke rék pá rok za ja 7/C, 7/E

64. Al kal mi pót ke rék 7/G

65. Gép jár mû vek meg kü lön böz te tõ és fi gyel mez te tõ lám pái 7/B

66. Au tó bu szok te tõ szi lárd sá ga 7/C, 7/G

67. Fo lyé kony gáz-üze mû gép jár mû vek kü lön le ges be ren de zé sei 7/H

68. Gép jár mû vek leg na gyobb se bes sé gé nek mé ré se 7/C, 7/G

69. Las sú jár mû táb la 7/C, 7/B 
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ENSZ-EGB
elõ írás szá ma

ENSZ-EGB elõ írás tárgy
Szer ve zet

kód ja

70. Ne héz és hosszú jár mû táb la 7/C, 7/B

71. Me zõ gaz da sá gi von ta tók lá tó me ze je 7/C, 7/D, 7/G 

72. HS1 iz zó lám pás mo tor ke rék pár fény szó rók 7/B

73. Ol dal ról alá esés el le ni vé de lem 7/C, 7/G

74. Se géd mo to ros ke rék pá rok vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de zé se i nek be épí té se 7/C, 7/G

75. Mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok gu mi ab ron csa 7/G

76. Se géd mo to ros ke rék pá rok tom pí tott és tá vol sá gi fényt ki bo csá tó fény szó rói 7/B

77. Gép jár mû vek vá ra ko zást jel zõ lám pái 7/B

78. Mo tor ke rék pá rok fé ke zé se 7/C, 7/G

79. Gép jár mû vek kor mány be ren de zé se 7/C, 7G

80. Au tó busz ülé sek 7/C, 7G

81. Két ke re kû mo to ros jár mû vek vissza pil lan tó tük re 7/C, 7/G

82. HS2 iz zó lám pás se géd mo to ros ke rék pár fény szó rók 7/B

83. M1 és N1 ka te gó ri á jú jár mû vek mo tor ja ál tal ki bo csá tott szennye zés 7/E

84. Üzem anyag-fo gyasz tás mé ré se 7/E

85. Mo tor tel je sít mény-mé rés 7/E, 7/I

86. Me zõ gaz da sá gi von ta tók vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de zé se i nek be épí té se 7/C, 7/G

87. Nap pa li me net lám pa 7/B

88. Két ke re kû jár mû vek fény vissza ve rõs gu mi ab ron csa 7/B

89. Jár mû vek se bes ség kor lá to zó be ren de zé se 7/C, 7/G

90. Gép jár mû vek és pót ko csi ja ik he lyet te sí tõ fék be té te 7/C, 7/G

91. Ol dal só hely zet lám pa 7/B

92. Cse re ki pu fo gó dob mo tor ke rék pá rok hoz 7/C, 7/E

93. El sõ alá fu tás gát ló 7/C, 7/G

94. Vé de lem hom lok üt kö zés ese tén 7/C

95. Vé de lem ol dal ról üt kö zés ese tén 7/C

96. Dí zel mo to ros me zõ gaz da sá gi von ta tók lég szennye zé se 7/E, 7/I

97. Ri asz tó szer ke ze tek 7/G

98. Gáz kis ülé sû iz zó lám pás fény szó rók 7/B

99. Gáz kis ülé sû iz zó lám pa 7/B

100. Ak ku mu lá tor meg haj tá sú elekt ro mos jár mû vek 7/G

101. Sze mély gép ko csik szén di oxid-ki bo csá tá sa és üzem anyag-fo gyasz tá sa 7/E

102. Rö vid vo nó szer ke zet 7/C, 7/G

103. Gép jár mû cse re ka ta li zá to rok 7/E

104. Ne héz és hosszú jár mû vek és pót ko csi ja ik meg je lö lé se fény vissza ve rõ fó li á val 7/B, 7/G

105. Ve szé lyes árut szál lí tó jár mû vek 7/C, 7/G

106. Me zõ gaz da sá gi jár mû vek gu mi ab ron csa 7/G

107. Eme le tes au tó bu szok 7/C, 7/G

108. Sze mély gép ko csik fel újí tott gu mi ab ron csai 7/G

109. Ha szon jár mû vek fel újí tott gu mi ab ron csai 7/G

110. Sû rí tett föld gáz üze mû (CNG) gép jár mû vek és kü lön le ges be ren de zé sei 7/H

111. Tar tá lyos fel épít mé nyû jár mû vek bo ru lá sa 7/C, 7/G

115. Fo lyé kony gáz-üze mû (LPG) vagy sû rí tett föld gáz üze mû (CNG) gép jár mû vek utó la -
go san sze relt kü lön le ges be ren de zé sei

7/E
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C) Vizs gá ló szer ve zet ne ve és szék he lye Szer ve zet kód ja

MEEI Kft.
H–1132 Bu da pest, Vá ci út 48/a–b

7/B

JÁFI-AUTÓKUT Mér nö ki Kft.
H–1115 Bu da pest, Csó ka u. 7–13.

7/C

FVM Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té zet
H–2100 Gö döl lõ, Tes se dik S. u. 4.

7/D

Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Kht.
H–1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.

7/E

TÜV NORD-KTI Kft.
H–1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.

7/G

ÁEF Anyag vizs gá ló La bo ra tó ri um Kft.
H–1112 Bu da pest, Bu da ör si út 45.

7/H

AVL AUTÓKUT Mér nö ki Kft.
1115 Bu da pest, Csó ka u. 7–13.

7/I

A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
köz le mé nye

a köz le ke dé si épít mé nyek épí té si mû sza ki el len õre i nek
2005. évi or szá gos össze sí tett név jegy zé ké rõl

A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let – a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek és ví zi lé te sít mé nyek épí tés -
fel ügye le ti szer ve i nek az épí té si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi
fel ada ta i ról, va la mint a ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról szó ló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM
ren de let 4. §-ában fog lalt fel adat kör ében el jár va – a köz le ke dé si épít mé nyek épí té si mûszaki ellenõreinek 2005. évi or -
szágos összesített névjegyzékét közzé teszi az alábbiak szerint:

1. ÁL TA LÁ NOS IN FOR MÁ CI ÓK

1.1. A mû sza ki el len õri név jegy zé ket az épí tés fel ügye le tet el lá tó szerv ve ze ti. [1997. évi LXXVI II. tör vény 58. §
(3) be kez dés]

1.2. A köz le ke dé si épít mé nyek te kin te té ben épí tés fel ügye le ti szer vek a me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye le tek,
va la mint a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let. [2/1987. (II. 9.) KM ren de let 1. § a) pont]

1.3. A me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye le tek, va la mint a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let fe lett az irá nyí tást és
az ál ta luk ho zott ha tá ro za tok ese té ben a má sod fo kú ha tó sá gi fel ada to kat a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let lát ja el [231/1997.
(XII. 12.) Korm. ren de let 1. §  (1) be kez dés].

2. NÉV JEGY ZÉK BE VÉ TEL ÉS A NÉV JEGY ZÉK VE ZE TÉ SE

2.1. A köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nye ket érin tõ épí té si mû sza ki el len õri név jegy zék be vé tel re vo nat -
ko zó jo go sult sá got a köz úti és vas úti szak te rü le ten a ké rel me zõ lak he lye sze rint te rü le ti leg il le té kes me gyei, il let ve fõ vá -
ro si köz le ke dé si fel ügye let, a ha jó zá si szak te rü le ten pe dig a kü lön jog sza bály ban [237/2002. (XI. 8.) Korm. ren de let
mel lék le te] ha jó zá si ha tó sá gi ha tás kör rel felruházott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet állapítja meg.

Az il le té kes ha tó ság a jo go sult sá got szer zett épí té si mû sza ki el len õrö ket név jegy zék be ve szi és a név jegy zé ket fo lya -
ma to san ve ze ti. [9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let 1. §]

2.2. Az or szá gos össze sí tett név jegy zé ket a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let ad ja ki, a te rü le ti név jegy zé ket ve ze tõ
ha tó sá gok elõ zõ év de cem ber 31-ei ál la pot sze rin ti ada tai alap ján. [9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let 4. §]
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3. AZ OR SZÁ GOS ÖSSZE SÍ TETT NÉV JEGY ZÉK ADAT TAR TAL MA ÉS FEL ÉPÍ TÉ SE

3.1. A név jegy zék az épí té si mû sza ki el len õrök ne vét, lak cí mét és név jegy zék be vé te li szá mát te rü le ti (me gyei, fõ vá -
ro si) bon tás ban, azon be lül szak te rü le ti be so ro lás ban tar tal maz za.

3.2. Te rü le ti bon tás:
A név jegy zék a me gyé ket a sta tisz ti kai kód szám sze rin ti sor rend ben tün te ti fel.
3.3. Szak te rü le ti be so ro lás:
A köz le ke dé si fel ügye le tek ál tal a név jegy zék be fel vett épí té si mû sza ki el len õrök spe ci á lis szak te rü le ti be so ro lá sá ra

az épí té si mû sza ki el len õri név jegy zék be va ló fel vé tel hez szük sé ges szak vizs gá ról szó ló 32/1999. (X. 15.) KHVM ren -
de let alap ján ke rült sor. Jo go sult sá guk az adott spe ci á lis szak te rü let re ter jed ki. Ha egy sze mély több szak te rü let re is jo -
go sult sá got szerzett, úgy adatai szakterületenként ismét megjelenítésre kerültek. 

A köz le ke dés-épí té si mû sza ki el len õrök név jegy zék be vé te li szá má nak szer ke ze tét a 1. szá mú ábra mutatja be.

1. szá mú áb ra:  A köz le ke dés-épí té si mû sza ki el len õrök név jegy zék be vé te li szá má nak szerkezete

4. A KÖZ LE KE DÉ SI ÉPÍT MÉ NYEK ÉPÍ TÉ SI MÛ SZA KI EL LEN ÕRI TE VÉ KENY SÉ GÉ NEK GYA KOR -
LÁ SÁ VAL ÖSSZE FÜG GÕ FÕBB JOG SZA BÁ LYOK

– 1997. évi LXXI II. tör vény az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
– 158/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség rõl 
– 231/1997. (XII. 12.) Korm. ren de let az egy sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl
– 2/1987. (II. 9.) KM ren de let a köz le ke dé si épít mé nyek épí tés fel ügye le té rõl
– 32/1999. (X. 15.) KHVM ren de let az épí té si mû sza ki el len õri név jegy zék be va ló fel vé tel hez szük sé ges szak vizs gá ról
– 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek és ví zi lé te sít mé nyek épí tés fel -

ügye le ti szer ve i nek az épí té si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi
fel ada ta i ról, va la mint a ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról.

– 91/2003. (XII. 16.) GKM ren de let az or szá gos köz utak épí tés fel ügye le ti el len õr zé si el já rá sá ról és az el já rás sal
össze füg gõ szak mai vizs gá lat ról
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5. A KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI MÛSZAKI ELLENÕREINEK
2005. DECEMBER 31-EI ÁLLAPOT SZERINTI ORSZÁGOS ÖSSZESÍTETT NÉVJEGYZÉKE

01 Bu da pest

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Adam kó Fe renc
1155 Bu da pest, Szent Ko ro na u. 16/b. II/3.
ME-U-M/01-131/09

Al pá ri Mik lós
1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 84.
ME-U-M/01-374/09

And rell Ta más
1223 Bu da pest, Rá kó czi Fe renc u. 6. II/10.
ME-U-M/01-380/08

An tal Ákos
1112 Bu da pest, Ig mán di u. 33. IV/3.
ME-U-M/01-186/08

Ara di Bar ba ra
1135 Bu da pest, Fáy u. 93.
ME-U-M/01-106/10

Ár kai And rás
1021 Bu da pest, Szé her út 18/d. II/7.
ME-U-M/01-337/07

Bag di Sán dor
1165 Bu da pest, Bla ha L. u. 2.
ME-U-M/01-609/08

Ba kó At ti la
1165 Bu da pest, Dó ra tér 10. I/4.
ME-U-M/01-190/08

Ba kó Gyu la
1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 62.
ME-U-M/01-099/09

Ba koss Bor bá la
1015 Bu da pest, Csa lo gány u. 22-24. VI/42.
ME-U-M/01-313/09

Bak sai Er vin
1134 Bu da pest, Ró zsa fa u. 3. II/3.
ME-U-M/01-064/09

Ba lázs György
1131 Bu da pest, Bé ke u. 67/a. II/7.
ME-U-M/01-331/08

Bán he gyi Mik lós
1136 Bu da pest, Kiss Já nos altb. u. 47. I/6.
ME-U-M/01-430/08

Ba ra nya i né Szig li Ka ta lin
1042 Bu da pest, Ár pád út 56/b. II/7.
ME-U-M/01-249/07

Ba rá to si Jó zsef
1122 Bu da pest, Ráth György u. 23.
ME-U-M/01-251/07

Ba ta Pé ter
1186 Bu da pest, Gi li ce tér 47/b.
ME-U-M/01-384/09

Ba ta Pé ter
1222 Bu da pest, Put to nyos u. 15.
ME-U-M/01-348/08

Bec ker Má ria
1026 Bu da pest, Bim bó út 214/a.
ME-U-M/01-105/08

Be dics An tal
1112 Bu da pest, Tö rök bá lin ti út 77/b.
ME-U-M/01-449/08

Ben csik Gab ri el la
1112 Bu da pest, Me nyecs ke u. 27. III/20.
ME-U-M/01-232/09

Be ne dek né Gyõ ri Eni kõ
1085 Bu da pest, Jó zsef krt. 22-24. fszt. 2.
ME-U-M/01-388/08

Bé ni Ka ta lin
1035 Bu da pest, Ve der u. 10. VI/16.
ME-U-M/01-352/08

Bits key Pé ter La jos
1139 Bu da pest, Pet ne há zy u. 25. IV/18.
ME-U-M/01-052/08

Bla hó Ti bor
1125 Bu da pest, Szar vas Gá bor út 25.
ME-U-M/01-126/08

Bo dó né Ori old Be á ta
1152 Bu da pest, Vö rös marty u. 3.
ME-U-M/01-019/08

Bo dor La jos
1141 Bu da pest, Cin ko tai út 110.
ME-U-M/01-050/08

Bod rog Ger gely
1212 Bu da pest, Du na dû lõ 5/c.
ME-U-M/01-360/06

Bol vá ry Gá bor
1022 Bu da pest, Esz ter u. 10/b. II/2.
ME-U-M/01-299/09



Bor si Gá bor Er nõ
1026 Bu da pest, Kü kül lõ u. 13.
ME-U-M/01-062/08

Bor zsák Pé ter
1029 Bu da pest, Zsí ros he gyi u. 115.
ME-U-M/01-007/08

Buj tor Jó zsef
1183 Bu da pest, Vág u. 37.
ME-U-M/01-398/09

Csák Ist ván And rás
1065 Bu da pest, Lá zár u. 3. I/6.
ME-U-M/01-197/07

Csat lós Im re
1173 Bu da pest, Ké ve kö tõ u. 24.
ME-U-M/01-594/08

Cseh Zol tán
1161 Bu da pest, Nyit ra u. 9.
ME-U-M/01-327/08

Cse te Zol tán
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 12. II/12.
ME-U-M/01-438/09

Csi kai Ger gely
1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 7-9.
ME-U-M/01-171/10

Cso hány An tal
1106 Bu da pest, Zöld pá lya u. 32.
ME-U-M/01-095/10

Czent nár György
1204 Bu da pest, Sza bad ság u. 52.
ME-U-M/01-118/08

Czim bó Er nõ
1173 Bu da pest, Egész ség ház u. 16. fszt. 2.
ME-U-M/01-410/09

Czi rok Jó zsef
1106 Bu da pest, Gya kor ló u. 30.
ME-U-M/01-348/06

Dar vas Ká roly
1021 Bu da pest, Völgy u. 27/b.
ME-U-M/01-382/09

De ák Ilo na
1137 Bu da pest, Ka to na Jó zsef u. 28.
ME-U-M/01-018/10

De mes Lász ló
1027 Bu da pest, Erõd u. 14.
ME-U-M/01-149/10

Di ós si Lász ló Mik lós
1095 Bu da pest, Mes ter u. 11. IX/4.
ME-U-M/01-387/07

Dulcz Egon
1062 Bu da pest, Lend vay u. 12. I/4.
ME-U-M/01-163/08

Eb in ger Jó zsef Im re
1116 Bu da pest, Mo hai út 23. fszt. 2.
ME-U-M/01-469/07

Egyed Ká roly
1188 Bu da pest, Bog rács u. 5.
ME-U-M/01-027/08

End rõ dy Ist ván
1173 Bu da pest, Új lak u.  118.
ME-U-M/01-108/10

Fá bi án And rás
1037 Bu da pest, Tol dás köz 10.
ME-U-M/01-414/09

Fo dor Já nos
1201 Bu da pest, Át lós út 62. I/1.
ME-U-M/01-259/07

Föl di Gyõ zõ
1077 Bu da pest, Ró zsa u. 38/a. IV/5.
ME-U-M/01-360/09

Fõ zõ Mó ni ka
1161 Bu da pest, Ság vá ri u. 20.
ME-U-M/01-478/06

Gá bor Ró bert
1195 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 88. III/11.
ME-U-M/01-422/08

Gár don Lász ló
1088 Bu da pest, Mú ze um u. 5.
ME-U-M/01-386/09

Gás pár Cson gor
1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 11. II/9.
ME-U-M/01-357/07
Ge len csér And rás
1118 Bu da pest, Pan non hal mi út 47. I/5.
ME-U-M/01-364/08

Göll ner An na
1056 Bu da pest, Vá ci u. 73.
ME-U-M/01-262/10

Gya log Ist ván
1191 Bu da pest, Cor vin krt. 2. VII/107.
ME-U-M/01-282/08

Gya lus Gyu la
1076 Bu da pest, Ga ray u. 38. II/25.
ME-U-M/01-356/08

Gye rák Já nos
1156 Bu da pest, Pás kom li get u. 52. I/4.
ME-U-M/01-491/08
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György Pál, Dr.
1025 Bu da pest, Al só zöld má li út 25/b. I/4.
ME-U-M/01-243/09

Há mo ri Ot tó
1135 Bu da pest, Le het u. 46. II/11.
ME-U-M/01-418/09

Ha rasz ti Le ven te
1126 Bu da pest, Fo dor u. 27/a.
ME-U-M/01-452/09

Har ká nyi Szil via
1073 Bu da pest, Do hány u. 59.
ME-U-M/01-147/10

Har math Lász ló, Dr.
1039 Bu da pest, Te mes vá ri u. 2.
ME-U-M/01-206/09

He gyi Zsu zsan na
1039 Bu da pest, Zsi rai M. u. 1. VII/63.
ME-U-M/01-408/08

Hel leb randt Zsu zsan na
1221 Bu da pest, Pé ter Pál u. 134.
ME-U-M/01-313/07

Ho mon nai Sán dor
1102 Bu da pest, Kõ rö si Cso ma út 7. V/30.
ME-U-M/01-323/08

Hor váth At ti la
1181 Bu da pest, Ha van na u. 56. IX/51.
ME-U-M/01-210/08

Hor váth Fe renc
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai út 66/a.
ME-U-M/01-169/10

Hor váth Jó zsef
1152 Bu da pest, Rá kos me zõ u. 31/2.
ME-U-M/01-302/08

Hor váth Kál mán né
1082 Bu da pest, Le o nar do u. 15/a. III/1.
ME-U-M/01-521/08

Hu nor György
1143 Bu da pest, Sem sey An dor u. 9. II/20.
ME-U-M/01-514/08

Ifi Ár pád Ist ván
1148 Bu da pest, Nagy La jos ki rály u. 21/b.
ME-U-M/01-084/07

Ilye fal vi Ist ván
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár u. 35. III/11.
ME-U-M/01-378/09

Ivá nyi Mik lós
1111 Bu da pest, Lágy má nyo si u. 22-26. II/17.
ME-U-M/01-447/08

Izsák Já nos
1182 Bu da pest, Gyu la fe hér vár u. 8.
ME-U-M/01-394/08

Já vor Ádám
1112 Bu da pest, Né met völ gyi út 142/a. fszt. 1.
ME-U-M/01-362/08

Je no vai Zol tán
1161 Bu da pest, Zrí nyi Ilo na u. 10.
ME-U-M/01-461/08

Jó nás Fe renc
1222 Bu da pest, Kõ sze gi u. 13.
ME-U-M/01-265/09

Ju vancz Gab ri el la
1113 Bu da pest, Ulász ló u. 39-41. III/3.
ME-U-M/01-068/08

Ka cze us Éva
1074 Bu da pest, Do hány u. 20.
ME-U-M/01-093/10

Ká dár Ot tó
1138 Bu da pest, Ma da rász Vik tor u. 37. IV/26.
ME-U-M/01-268/08

Kál lai Sán dor
1142 Bu da pest, Szik szó park 12. I/4.
ME-U-M/01-279/09

Kar dos Lász ló
1155 Bu da pest, Szent Ko ro na út ja 4. III/9.
ME-U-M/01-218/08

Kar kus Já nos
1012 Bu da pest, Mát ray u. 5-7. IV/3.
ME-U-M/01-005/08

Ká vai Edit
1084 Bu da pest, Õr u. 4.
ME-U-M/01-394/06

Ke le men At ti la
1020 Bu da pest, Hû vös völ gyi út 163/b. II/6.
ME-U-M/01-331/07

Ke le men At ti la Ist ván
1032 Bu da pest, Érc u. 1. II/4.
ME-U-M/01-436/09

Ken de re sy Kop pány
1025 Bu da pest, Nap vi rág u. 13.
ME-U-M/01-487/08

Ke rék gyár tó At ti la
1117 Bu da pest, Pri el le K. u. 19. F. ép. IV. em.
ME-U-M/01-404/08

Kér szi ge ti Alex
1124 Bu da pest, Ta má si Áron u. 6.
ME-U-M/01-408/09



Ki ki na Ar túr
1148 Bu da pest, Ke re pe si út 38.
ME-U-M/01-211/10

Kiss Ba lázs
1037 Bu da pest, Er dõ al ja u. 161.
ME-U-M/01-179/08

Kiss Lász ló
1119 Bu da pest, Mo hai u. 15.
ME-U-M/01-368/09

Kó czán Lász ló
1095 Bu da pest, So rok sá ri út 158.
ME-U-M/01-042/08

Kol lár Re zsõ né
1012 Bu da pest, Lo go di u. 27/b. fé lem. 2.
ME-U-M/01-603/08

Ko má ro mi Ká roly
1134 Bu da pest, Gi dó fal vy u. 19. fszt. 1.
ME-U-M/01-166/09

Koncz Sán dor
1134 Bu da pest, Gi dó fal vy La jos u. 7. VII/3.
ME-U-M/01-252/08

Kon rád Zol tán
1123 Bu da pest, Al ko tás u. 37. I/7.
ME-U-M/01-308/08

Kont ra Im re
1077 Bu da pest, Al más sy tér 3. I/3.
ME-U-M/01-312/08

Kos kó ci Fe renc
1029 Bu da pest, Ré zsû u. 113/a.
ME-U-M/01-266/08

Ko vács Dé nes
1085 Bu da pest, Rökk Szi lárd u. 3. III/1.
ME-U-M/01-174/08

Ko vács Éva
1011 Bu da pest, Hu nya di Já nos u. 15. III/2.
ME-U-M/01-303/09

Ko vács Il di kó
1126 Bu da pest, Ugo csa u. 4/a. I/1.
ME-U-M/01-256/08

Ko vács Mag dol na
1026 Bu da pest, To roc kó u. 3. fszt. 1.
ME-U-M/01-445/08

Ko vács Mik lós
1222 Bu da pest, Bér ko csi u. 66/c.
ME-U-M/01-244/10

Ko vács Ta más
1204 Bu da pest, Li li om u. 9.
ME-U-M/01-426/08

Köl ber György
1126 Bu da pest, Már vány u. 38.
ME-U-M/01-544/08

Kör men di Be nõ
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár u. 37/f. II/9.
ME-U-M/01-453/08

Kör mö czi Lász ló
1132 Bu da pest, Alig u. 3.
ME-U-M/01-332/06

Kris ton Sza bolcs
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai u. 66/b.
ME-U-M/01-178/08

Kun Gaz da Lász ló né
1221 Bu da pest, Ben cés u. 13.
ME-U-M/01-443/08

Ku tas sy Pé ter
1065 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky u. 5. III/8a.
ME-U-M/01-270/08

Lacz Ba lázs
1026 Bu da pest, Bim bó út 214/a.
ME-U-M/01-128/08

Lász ló Ta más
1112 Bu da pest, Ká pol na út 48.
ME-U-M/01-223/10

Le dó Pé ter
1125 Bu da pest, Fo gas ke re kû u. 18. II/5.
ME-U-M/01-089/08

Le hel Zol tán
1040 Bu da pest, Ara di u. 22. III/16.
ME-U-M/01-253/09

Lesz ko vits Lász ló
1148 Bu da pest, Bá tor ke szi u. 44. fszt. 2.
ME-U-M/01-248/08

Lé vai And rás
1113 Bu da pest, Vin cel lér u. 16. fszt. 3.
ME-U-M/01-181/08

Lé vay Zol tán Jó zsef
1188 Bu da pest, Cí mer u. 34/a.
ME-U-M/01-066/07

Lop pert Zol tán
1112 Bu da pest, Eper u. 17.
ME-U-M/01-192/10

Lu kács Mik lós
1204 Bu da pest, Eper jes u. 46. IV/14.
ME-U-M/01-127/09

Mad lo vits Ta más
1135 Bu da pest, For gách köz 21.
ME-U-M/01-031/08
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Ma jor-Ma rót hy Ju dit
1162 Bu da pest, Ro zsos u. 13. fszt. 2.
ME-U-M/01-242/08

Már kus Kris tóf
1134 Bu da pest, Bul csú u. 23/a.
ME-U-M/01-011/10

Mat ló And rás
1025 Bu da pest, Ka vics u. 17d. I/3.
ME-U-M/01-250/08

Me do varsz ki Já nos
1022 Bu da pest, Fil lér u. 84/b.
ME-U-M/01-196/10

Med vecz ki Be at rix
1135 Bu da pest, Szent Lász ló u. 92.
ME-U-M/01-295/10

Meny hárt Gusz táv
1043 Bu da pest, Nyár u. 1. fszt. 1.
ME-U-M/01-574/08

Mé ray-Hor váth Ká roly Gusz táv
1192 Bu da pest, Do bó Ka ti ca u. 65.
ME-U-M/01-027/07

Mé szá ros At ti la
1067 Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 29.
ME-U-M/01-391/10

Mi hály Pál
1119 Bu da pest, Solt u. 30.
ME-U-M/01-272/08

Mol do vány Il di kó
1131 Bu da pest, Pa szo mány u. 5. fszt. 1.
ME-U-M/01-200/08

Mol nár And rás
1085 Bu da pest, Má ria u. 2. III/4.
ME-U-M/01-255/09

Mol nár né Jur kó Esz ter
1131 Bu da pest, Pa szo mány u. 3. I/4.
ME-U-M/01-039/09

Mo lo decz ky Sán dor né
1194 Bu da pest, Bras só u. 1.
ME-U-M/01-054/08

Mu rá nyi Gá bor né
1133 Bu da pest, Tu taj u. 1/d.
ME-U-M/01-235/10

Mürsch ber ger La jos
1037 Bu da pest, Kis cel li köz 10. fszt. 1.
ME-U-M/01-451/08

Ná das dy Ta más
1041 Bu da pest, Le ibs tück Má ria u. 69. III/22.
ME-U-M/01-457/08

Nagy Mi hály, Dr.
1022 Bu da pest, Vad ró zsa u. 4. fszt. 1.
ME-U-M/01-316/08

Nagy Sán dor
1181 Bu da pest, Mar gó Ti va dar u. 178. IV/13.
ME-U-M/01-249/09

Nagy né Nyí ri Zsu zsan na
1121 Bu da pest, Csil lag vizs gá ló u. 6.
ME-U-M/01-483/08

Né meth Gá bor
1034 Bu da pest, Kas sák La jos u. 55. I/22.
ME-U-M/01-339/08

Né meth Gé za
1037 Bu da pest, Do mosz ló út ja 12.
ME-U-M/01-370/09

Né meth Lász ló
1037 Bu da pest, Re me te he gyi út 37. II/1.
ME-U-M/01-300/08

Né meth Mó ni ka
1142 Bu da pest, Sár rét park 4.
ME-U-M/01-165/10

Nesz mé lyi Lász ló né, Dr.
1222 Bu da pest, Ka zin czy u. 24.
ME-U-M/01-311/07

Ne u ba u er Lász ló
1028 Bu da pest, Ko kár da u. 25.
ME-U-M/01-577/08

Ne u ba u er Pé ter
1021 Bu da pest, Szé her u. 54.
ME-U-M/01-396/09

Oláh Lász ló
1119 Bu da pest, Al bert u. 15/b. I/4.
ME-U-M/01-394/09

Ol lá ri Já nos
1035 Bu da pest, Szél u. 7-9/b.
ME-U-M/01-361/06

Oszt rovsz ki Mi hály
1134 Bu da pest, Kas sák La jos u. 78. VII/73.
ME-U-M/01-333/09

Pál Zol tán
1194 Bu da pest, Mé ta u. 27/d.
ME-U-M/01-261/07

Pal lós Im re, Dr.
1013 Bu da pest, At ti la út 25. II/7.
ME-U-M/01-325/09

Pa lo tás Ár pád
1088 Bu da pest, Vas u. 18. III/3.
ME-U-M/01-283/09



Pán czél Ot tó
1031 Bu da pest, Tor ma Ká roly u. 1. II/7/a.
ME-U-M/01-390/09

Papp né Ju hász Il di kó
1163 Bu da pest, Sas szem u. 24.
ME-U-M/01-323/09

Pa ró czi Já nos
1221 Bu da pest, Re gé nyes u. 9. III/14.
ME-U-M/01-288/08

Pas sa Ta más
1119 Bu da pest, Té té nyi út 102-104.
ME-U-M/01-344/10

Pász tor Zol tán
1055 Bu da pest, Stol ler Bé la u. 4. III/5.
ME-U-M/01-226/09

Pes ti Gyu la
1155 Bu da pest, Per czel Mór u. 30.
ME-U-M/01-434/06

Pet hes Zol tán
1162 Bu da pest, Hárs fa u. 83. I/5.
ME-U-M/01-251/09

Pi pi An tal
1134 Bu da pest, Le hel út 6. I/8.
ME-U-M/01-343/09

Po ko rá di Ár pád
1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 25/a. III/7.
ME-U-M/01-209/07

Pus kás György
1103 Bu da pest, Csom bor u. 13. fszt. 2.
ME-U-M/01-135/09

Pusz tai Ta más
1122 Bu da pest, Ma ros u. 34. fszt. 2.
ME-U-M/01-439/08

Rad nay Ti bor
1225 Bu da pest, Szent há rom ság u. 31.
ME-U-M/01-246/08

Rá ti Ist ván
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77. fszt. 2.
ME-U-M/01-294/08

Rá ti Ist ván né
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77. fszt. 2.
ME-U-M/01-354/08

Ré kai Jó zsef
1112 Bu da pest, Bras só u. 5.
ME-U-M/01-240/08

Rém Alf réd
1194 Bu da pest, Mol nár Jó zsef u. 8.
ME-U-M/01-005/10

Rét há ti Kál mán
1122 Bu da pest, Gold mark Ká roly u. 12. I/6.
ME-U-M/01-244/08

Ro vensz ky Gé za
1037 Bu da pest, Kis domb u. 5.
ME-U-M/01-264/08

Ru dolf Ta más
1044 Bu da pest, Fran ge pán u. 66.
ME-U-M/01-015/08

Sal fay Ist ván né
1138 Bu da pest, Ár va u. 7.
ME-U-M/01-454/09

Sár di Fe renc
1118 Bu da pest, Szél sõ u. 36/a.
ME-U-M/01-495/08

Schváb Zol tán
1221 Bu da pest, Teg zes u. 43.
ME-U-M/01-186/09

Schwe ig hof fer Ot tó
1035 Bu da pest, Ke rék u. 10.
ME-U-M/01-188/09

Se reg Zol tán
1024 Bu da pest, Pet re zse lyem u. 10/b/c. II/8.
ME-U-M/01-376/09

Si mon Ist ván
1143 Bu da pest, Il ka u. 59. fszt. 3.
ME-U-M/01-366/08

Si te ry Lász ló
1222 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 6.
ME-U-M/01-412/09

Som lyay Car men
1193 Bu da pest, Áram u. 18.
ME-U-M/01-237/10

So mogy vá ri Já nos
1038 Bu da pest, Ibo lya u. 1
ME-U-M/01-263/09

So mogy vá ri Kris tóf
1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 9. I/2.
ME-U-M/01-271/09

So ós And rás
1183 Bu da pest, Vajk u. 18.
ME-U-M/01-220/09

Ste fa nik Fe renc
1031 Bu da pest, Ro zá lia u. 35. I/2.
ME-U-M/01-254/08

Su hai Gá bor
1053 Bu da pest, Vám ház krt. 10. II/19.
ME-U-M/01-297/09

446 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 12. szám



12. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 447

Sü meg hy Pál
1013 Bu da pest, At ti la u. 35. V/5.
ME-U-M/01-497/08

Sza bó Dá vid
1041 Bu da pest, Ber ze vi czy u. 17. fszt. 4.
ME-U-M/01-473/08

Sza bó Gá bor
1013 Bu da pest, At ti la út 18. II/3.
ME-U-M/01-349/09

Sza bó Zol tán né
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár köz 2. II/10.
ME-U-M/01-295/07

Sza kos Pál, Dr.
1194 Bu da pest, Mé ta u. 25/a.
ME-U-M/01-570/08

Szán tó Zsolt
1146 Bu da pest, Chá zár And rás út 15.
ME-U-M/01-428/08

Szar vas And rás
1204 Bu da pest, Or so va u. 11.
ME-U-M/01-060/08

Szeg fû Il di kó
1157 Bu da pest, Zsó ka vár u. 39. I/5.
ME-U-M/01-317/09

Sze lõ czey Ed gár
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 21.
ME-U-M/01-366/09

Szend rei Gyõ zõ
1119 Bu da pest, Csor bai u. 28/b.
ME-U-M/01-287/09

Szent györ gyi Zsolt
1131 Bu da pest, Gyön gyös út 25.
ME-U-M/01-392/09

Szent ke resz ti Sán dor
1029 Bu da pest, Ör dög árok u. 67.
ME-U-M/01-441/08

Sze pes fal vy Ákos
1116 Bu da pest, Sztre go va u. 22-28.
ME-U-M/01-266/10

Szi lá gyi Il di kó
1118 Bu da pest, Re gõs u. 16. IV/18.
ME-U-M/01-455/08

Szi las sy Ákos
1022 Bu da pest, Tö vis u. 18/b.
ME-U-M/01-553/08

Szi li Pé ter
1125 Bu da pest, György Ala dár u. 4.
ME-U-M/01-227/10

Szil vás sy Ro land
1195 Bu da pest, Zrí nyi u. 21.
ME-U-M/01-217/10

Szir bek Zsu zsa
1147 Bu da pest, Ba lázs u. 62.
ME-U-M/01-343/08

Szõ ke At ti la
1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 8/b. I/14.
ME-U-M/01-216/08

Szõ ke Gá bor
1117 Bu da pest, Ga lam bóc u. 17.
ME-U-M/01-251/10

Ta kács Lász ló
1162 Bu da pest, Hárs fa u. 68.
ME-U-M/01-138/10

Ta kács Szi lárd
1081 Bu da pest, Köz tár sa ság tér 6.
ME-U-M/01-114/10

Ta má si Gab ri el la
1021 Bu da pest, Li pót me zei u. 10/a. II/8.
ME-U-M/01-392/08

Tár czy Lász ló
1172 Bu da pest, IV. u. 32.
ME-U-M/01-607/08

Tár czy né Pár dá nyi Ka ta lin
1172 Bu da pest, IV. u. 32.
ME-U-M/01-605/08

Te ré ki Ist ván
1082 Bu da pest, Hock Já nos u. 4-6. I/1.
ME-U-M/01-315/07

Tom pa Já nos, Dr.
1024 Bu da pest, Ez re des u. 5/b.
ME-U-M/01-019/07

Tóth György
1039 Bu da pest, Bá lint György u. 17. I/5.
ME-U-M/01-347/09

Tóth György
1118 Bu da pest, Rad vány u. 13.
ME-U-M/01-135/08

Tóth Jó zsef
1172 Bu da pest, Hel tai Gá bor u. 23.
ME-U-M/01-079/10

Tö rõ csik Fri gyes, Dr.
1141 Bu da pest, Ál mos ve zér köz 5.
ME-U-M/01-186/10



Tur bék Lász ló
1126 Bu da pest, Né met völ gyi út 24. III/2.
ME-U-M/01-238/08

Vál las Csa ba
1112 Bu da pest, Be reg szász út 114. I/3.
ME-U-M/01-206/08

Var ga Ba lázs
1025 Bu da pest, Rut hén u. 14/a.
ME-U-M/01-212/09

Var ga Lász ló
1125 Bu da pest, Rõ zse u. 17. fszt. 1.
ME-U-M/01-420/08

Vas Pál
1119 Bu da pest, Ig lói u. 15. III/13.
ME-U-M/01-345/08

Vass Emõ ke
1115 Bu da pest, Ete le út 42/b. II/16.
ME-U-M/01-337/08

Vass Zsolt
1213 Bu da pest, Töl gyes u. 55.
ME-U-M/01-269/07

Va sza ri Im re
1031 Bu da pest, Prés u. 2/b.
ME-U-M/01-216/09

Ve res ka György
1028 Bu da pest, Pa tak he gyi u. 41.
ME-U-M/01-162/09

Vert se Mik lós
1064 Bu da pest, Iza bel la u. 39/b.
ME-U-M/01-359/06

Vi da Já nos
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 1-3. 45. ép. I/5.
ME-U-M/01-319/09

Vi dacs Lász ló
1122 Bu da pest, Pet hé nyi köz 9. mfszt. 1.
ME-U-M/01-459/08

Vin cze Vil mos
1021 Bu da pest, Bu da ke szi út 23.
ME-U-M/01-372/09

Vi zso lyi Gá bor
1026 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 129. I. em.
ME-U-M/01-424/08

Vla sits György
1078 Bu da pest, Her nád u. 45. I/7.
ME-U-M/01-107/08

Za lán Ákos
1116 Bu da pest, Rátz Lász ló u. 80.
ME-U-M/01-207/10

Tech ni ku sok

An to ni Zsu zsan na
1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 94. VI II/32.
ME-U-T/01-278/08

Apát hy Pé ter
1201 Bu da pest, Al só te le ki u. 2/A.
ME-U-T/01-110/10

Ara di Zsolt
1118 Bu da pest, Re gõs u.  14.
ME-U-T/01-194/10

Brüd ner Sán dor
1145 Bu da pest, Tor on tál u. 47/a. I/2.
ME-U-T/01-139/09

De i csics Lász ló
1193 Bu da pest, Cso ko nai u. 22. XI/43.
ME-U-T/01-221/07

Do bák né Fe hér Ka ta lin
1118 Bu da pest, Som lói u. 43.
ME-U-T/01-273/10

Dub rovsz ky Lász ló né
1037 Bu da pest, Or bán Ba lázs u. 27.
ME-U-T/01-209/10

Fü ze si Gyu la
1095 Bu da pest, Mes ter u. 39. III/6.
ME-U-T/01-493/08

Gan czer Fe renc
1145 Bu da pest, Új vi lág u. 13.
ME-U-T/01-016/09

Har kai Pé ter
1139 Bu da pest, Fran ge pán u. 6. III/51.
ME-U-T/01-572/08

Hil ler né Ja no tyik Tün de
1028 Bu da pest, Kos suth La jos u. 24.
ME-U-T/01-426/09

Hol ló Ma ri an na
1203 Bu da pest, Hárs fa sé tány 15. III/18.
ME-U-T/01-309/09

Ho ós Pé ter Gá bor
1119 Bu da pest, Al len de park 13. VII/46.
ME-U-T/01-125/09

Hor dós And rás
1025 Bu da pest, Bo ró ka u. 6. fszt. 1.
ME-U-T/01-388/09

Iker né Sza bá ra Csil la
1195 Bu da pest, Pe tõ fi u. 6. I/3.
ME-U-T/01-033/08
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Ju hász Fe renc
1171 Bu da pest, Gyöngy fü zér u. 63.
ME-U-T/01-298/08

Ka po si né Ko mán And rea, Dr.
1071 Bu da pest, Dam ja nich u. 7. II/14.
ME-U-T/01-103/09

Ká sa Ist ván
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 112. X/60.
ME-U-T/01-029/08

Ká sa Ist ván né
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 112. X/60.
ME-U-T/01-038/08

Ke mény Ist ván
1043 Bu da pest, Er zsé bet u. 37.
ME-U-T/01-239/10

Kiss György né
1195 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 88. II/6.
ME-U-T/01-519/08

Ko vács-Ka to na Fe renc
1165 Bu da pest, Iri nyi Já nos u. 5/B.
ME-U-T/01-182/10

Lõ csy Ist ván
1125 Bu da pest, De res u. 5/a. I/1.
ME-U-T/01-293/09

Ma gyar Lász ló
1181 Bu da pest, Ha van na u. 58. VI/31.
ME-U-T/01-262/08

Man ger Ist ván né
1039 Bu da pest, Ve ra u. 25.
ME-U-T/01-121/09

Mi hal kó Ot tó
1165 Bu da pest, Ba ross Gá bor u. 52.
ME-U-T/01-085/10

Nagy La jos
1172 Bu da pest, VII. u. 18.
ME-U-T/01-416/09

Nagy Sán dor
1068 Bu da pest, Ki rály u. 92. II/16.
ME-U-T/01-001/08

Né meth né Ér sek Sá ra
1222 Bu da pest, Kék begy u. 13.
ME-U-T/01-325/08

Pus kás Ti bor And rás
1213 Bu da pest, Or go nás u. 12.
ME-U-T/01-072/07

Si mon Ist ván né
1106 Bu da pest, Gya kor ló u. 6. VII/29.
ME-U-T/01-398/08

So ós Jó zsef
1108 Bu da pest, Agyag fej tõ u. 16. X/42.
ME-U-T/01-274/08

Stom fai Zsolt
1182 Bu da pest, Zen ta u. 3.
ME-U-T/01-581/08

Sza ba ri Pé ter
1204 Bu da pest, Nagy sán dor u. 71.
ME-U-T/01-257/07

Sza bó Ká roly
1149 Bu da pest, Ré pá sy Mi hály u. 2.
ME-U-T/01-104/10

Sza bó né Bé li Éva
1039 Bu da pest, Csa ba u. 29-31.
ME-U-T/01-304/08

Szat má ri Gá bor
1117 Bu da pest, Sze ré mi út 27.
ME-U-T/01-297/10

Szi lá gyi Gé za
1144 Bu da pest, Fü re di út 11/b. IV/19.
ME-U-T/01-145/08

Szõ ke Zsu zsan na
1133 Bu da pest, Ga ram u. 11. IV/2.
ME-U-T/01-290/08

Tar soly Zol tán né
1193 Bu da pest, Víz to rony u. 9.
ME-U-T/01-160/09

Thas sy Mik lós
1133 Bu da pest, Pan nó nai u. 116. VI/39.
ME-U-T/01-236/09

Tóth Eri ka
1111 Bu da pest, Bar tók Bé la u. 48. V/41.
ME-U-T/01-214/09

Tóth Gyu la
1042 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 49.
ME-U-T/01-395/10

Tóth La jos
1132 Bu da pest, Vi seg rá di u. 42-46. VII/64.
ME-U-T/01-322/08

Tõ zsér Ist ván né
1021 Bu da pest, Ku ruc le si út 21/B.
ME-U-T/01-048/10

Va dá szi At ti la
1149 Bu da pest, Eg res sy u. 2. I/4.
ME-U-T/01-176/08

Vén Já nos
1085 Bu da pest, Jó zsef krt. 43. II/8.
ME-U-T/01-341/08



Ve sze lák Ró bert
1117 Bu da pest, Böl csõ u. 6.
ME-U-T/01-112/08

Vö rös Gá bor
1028 Bu da pest, Szar vas hegy u. 14.
ME-U-T/01-380/09

Zsí ros Alíz
1042 Bu da pest, Ár pád út 56/b. II/5.
ME-U-T/01-280/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Adam kó Fe renc
1155 Bu da pest, Szent Ko ro na u. 16/b. II/3.
ME-H-M/01-131/09

Al pá ri Mik lós
1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 84.
ME-H-M/01-374/09

An tal Ákos
1112 Bu da pest, Ig mán di u. 33. IV/3.
ME-H-M/01-186/08

Bács kai An tal né
1124 Bu da pest, Hegy al ja út 137. fszt. 2.
ME-H-M/01-236/08

Bag di Sán dor
1165 Bu da pest, Bla ha L. u. 2.
ME-H-M/01-609/08

Ba kó At ti la
1165 Bu da pest, Dó ra tér 10. I/4.
ME-H-M/01-190/08

Ba kó Gyu la
1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 62.
ME-H-M/01-099/09

Ba ko nyi Zol tán
1221 Bu da pest, Arany Já nos u. 40.
ME-H-M/01-588/08

Ba koss Bor bá la
1015 Bu da pest, Csa lo gány u. 22-24. VI/42.
ME-H-M/01-313/09

Ba lázs György
1131 Bu da pest, Bé ke u. 67/a. II/7.
ME-H-M/01-331/08

Ba logh Bé la
1097 Bu da pest, Tóth Kál mán u. 25. fszt. 3.
ME-H-M/01-355/09

Ba rá to si Jó zsef
1122 Bu da pest, Ráth György u. 23.
ME-H-M/01-251/07

Be dics An tal
1112 Bu da pest, Tö rök bá lin ti út 77/b.
ME-H-M/01-449/08

Ben csik Gab ri el la
1112 Bu da pest, Me nyecs ke u. 27. III/20.
ME-H-M/01-232/09

Be ne dek né Gyõ ri Eni kõ
1085 Bu da pest, Jó zsef  krt. 22-24. fszt. 2.
ME-H-M/01-388/08

Bé ni Ka ta lin
1035 Bu da pest, Ve der u. 10. VI/16.
ME-H-M/01-352/08

Bits key Pé ter La jos
1139 Bu da pest, Pet ne há zy u. 25. IV/18.
ME-H-M/01-052/08

Bla hó Ti bor
1125 Bu da pest, Szar vas Gá bor út 25.
ME-H-M/01-126/08

Bo dor La jos
1141 Bu da pest, Cin ko tai út 110.
ME-H-M/01-050/08

Bod rog Ger gely
1212 Bu da pest, Du na dû lõ 5/c.
ME-H-M/01-360/06

Bor si Gá bor Er nõ
1026 Bu da pest, Kü kül lõ u. 13.
ME-H-M/01-062/08

Bor zsák Pé ter
1029 Bu da pest, Zsí ros he gyi u. 115.
ME-H-M/01-007/08

Csat lós Im re
1173 Bu da pest, Ké ve kö tõ u. 24.
ME-H-M/01-594/08

Csi kai Ger gely
1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 7-9.
ME-H-M/01-171/10

Cso hány An tal
1106 Bu da pest, Zöld pá lya u. 32.
ME-H-M/01-095/10

Czent nár György
1204 Bu da pest, Sza bad ság u. 52.
ME-H-M/01-118/08

Czim bó Er nõ
1173 Bu da pest, Egész ség ház u. 16. fszt. 2.
ME-H-M/01-410/09
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Czi rok Jó zsef
1106 Bu da pest, Gya kor ló u. 30.
ME-H-M/01-348/06

De ák Ilo na
1137 Bu da pest, Ka to na Jó zsef u. 28.
ME-H-M/01-018/10

De mes Lász ló
1027 Bu da pest, Erõd u. 14.
ME-H-M/01-149/10

Di ós si Lász ló Mik lós
1095 Bu da pest, Mes ter u. 11. IX/4.
ME-H-M/01-387/07

Dulcz Egon
1062 Bu da pest, Lend vay u. 12. I/4.
ME-H-M/01-163/08

Eb in ger Jó zsef Im re
1116 Bu da pest, Mo hai út 23. fszt. 2.
ME-H-M/01-469/07

End rõ dy Ist ván
1173 Bu da pest, Új lak u. 118.
ME-H-M/01-108/10

Fá bi án And rás
1037 Bu da pest, Tol dás köz 10.
ME-H-M/01-414/09

Fõ zõ Mó ni ka
1161 Bu da pest, Ság vá ri u. 20.
ME-H-M/01-478/06

Gá bor Ró bert
1195 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 88. III/11.
ME-H-M/01-422/08

Göll ner An na
1056 Bu da pest, Vá ci u. 73.
ME-H-M/01-262/10

Gra ba rits Jó zsef
1173 Bu da pest, Ré ti hé ja u. 53.
ME-H-M/01-241/09

Gya log Ist ván
1191 Bu da pest, Cor vin krt. 2. VII/107.
ME-H-M/01-282/08

Gya lus Gyu la
1076 Bu da pest, Ga ray u. 38. II/25.
ME-H-M/01-356/08

Gye rák Já nos
1156 Bu da pest, Pás kom li get u. 52. I/4.
ME-H-M/01-491/08

György Pál, Dr.
1025 Bu da pest, Al só zöld má li út 25/b. I/4.
ME-H-M/01-243/09

Gyu lai György
1163 Bu da pest, Könyv tár u. 9.
ME-H-M/01-292/08

Há mo ri Ot tó
1135 Bu da pest, Le hel u. 46. II/11.
ME-H-M/01-418/09

Har ká nyi Szil via
1073 Bu da pest, Do hány u.  59.
ME-H-M/01-147/10

Har math Lász ló, Dr.
1039 Bu da pest, Te mes vá ri u. 2.
ME-H-M/01-206/09

Ho mon nai Sán dor
1102 Bu da pest, Kö rö si Cso ma út 7. V/30.
ME-H-M/01-323/08

Hor váth Fe renc
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai út 66/a.
ME-H-M/01-169/10

Hor váth Jó zsef
1224 Bu da pest, Ba rac kos u. 22. hrsz. 231177/3.
ME-H-M/01-500/08

Hor váth Jó zsef
1152 Bu da pest, Rá kos me zõ u. 31/2.
ME-H-M/01-302/08

Hor váth Kál mán né
1082 Bu da pest, Le o nar do u. 15/a. III/1.
ME-H-M/01-521/08

Ilye fal vi Ist ván
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár u. 35. III/11.
ME-H-M/01-378/09

Ivá nyi Mik lós
1111 Bu da pest, Lágy má nyo si u. 22-26. II/17.
ME-H-M/01-447/08

Izsák Já nos
1182 Bu da pest, Gyu la fe hér vár u. 8.
ME-H-M/01-394/08

Je no vai Zol tán
1161 Bu da pest, Zrí nyi Ilo na u. 10.
ME-H-M/01-461/08

Ju vancz Gab ri el la
1113 Bu da pest, Ulász ló u. 39-41. III/3.
ME-H-M/01-068/08

Ka cze us Éva
1074 Bu da pest, Do hány u. 20.
ME-H-M/01-093/10

Ká dár Ot tó
1138 Bu da pest, Ma da rász Vik tor u. 37. IV/26.
ME-H-M/01-268/08



Kar kus Já nos
1012 Bu da pest, Mát ray u. 5-7. IV/3.
ME-H-M/01-005/08

Ke le men At ti la
1020 Bu da pest, Hû vös völ gyi út 163/b. II/6.
ME-H-M/01-331/07

Ke le men At ti la Ist ván
1032 Bu da pest, Érc u. 1. II/4.
ME-H-M/01-436/09

Ken de re sy Kop pány
1025 Bu da pest, Nap vi rág u. 13.
ME-H-M/01-487/08

Ke rék gyár tó At ti la
1117 Bu da pest, Pri el le K. u. 19. F. ép. IV. em
ME-H-M/01-404/08

Kér szi ge ti Alex
1124 Bu da pest, Ta má si Áron u. 6.
ME-H-M/01-408/09

Ki ki na Ar túr
1148 Bu da pest, Ke re pe si út 38.
ME-H-M/01-211/10

Kiss Ba lázs
1037 Bu da pest, Er dõ al ja u. 161.
ME-H-M/01-179/08

Kiss Lász ló
1119 Bu da pest, Mo hai u. 15.
ME-H-M/01-368/09

Kol lár Re zsõ né
1012 Bu da pest, Lo go di u. 27/b. fé lem. 2.
ME-H-M/01-603/08

Koncz Sán dor
1134 Bu da pest, Gi dó fal vy La jos u. 7. VII/3.
ME-H-M/01-252/08

Kon rád Zol tán
1123 Bu da pest, Al ko tás u. 37. I/7.
ME-H-M/01-308/08

Kont ra Im re
1077 Bu da pest, Al más sy tér 3. I/3.
ME-H-M/01-312/08

Kos kó ci Fe renc
1029 Bu da pest, Ré zsû u. 113/a.
ME-H-M/01-266/08

Ko vács Il di kó
1126 Bu da pest, Ugo csa u. 4/a. I/1.
ME-H-M/01-256/08

Ko vács Mag dol na
1026 Bu da pest, To roc kó u. 3. fszt. 1.
ME-H-M/01-445/08

Ko vács Mik lós
1222 Bu da pest, Bér ko csi u. 66/c.
ME-H-M/01-244/10

Ko vács Ta más
1204 Bu da pest, Li li om u. 9.
ME-H-M/01-426/08

Kör men di Be nõ
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár u. 37/f. II/9.
ME-H-M/01-453/08

Kör mö czi Lász ló
1132 Bu da pest, Alig u. 3.
ME-H-M/01-332/06

Kris ton Sza bolcs
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai u. 66/b.
ME-H-M/01-178/08

Kun Gaz da Lász ló né
1221 Bu da pest, Ben cés u. 13.
ME-H-M/01-443/08

Ku tas sy Pé ter
1065 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky u. 5. III/8a.
ME-H-M/01-270/08

Lász ló Ta más
1112 Bu da pest, Ká pol na út 48.
ME-H-M/01-223/10

Lesz ko vits Lász ló
1148 Bu da pest, Bá tor ke szi u. 44. fszt. 2.
ME-H-M/01-248/08

Lé vay Zol tán Jó zsef
1188 Bu da pest, Cí mer u. 34/a.
ME-H-M/01-066/07

Lop pert Zol tán
1112 Bu da pest, Eper u. 17.
ME-H-M/01-192/10

Lu kács Mik lós
1204 Bu da pest, Eper jes u. 46. IV/14.
ME-H-M/01-127/09

Lu kács Zol tán
1016 Bu da pest, Nap hegy u. 38.
ME-H-M/01-336/06

Mad lo vits Ta más
1135 Bu da pest, For gách köz 21.
ME-H-M/01-031/08

Ma jor-Ma rót hy Ju dit
1162 Bu da pest, Ro zsos u. 13. fszt. 2.
ME-H-M/01-242/08

Már kus Kris tóf
1134 Bu da pest, Bul csú u. 23/a.
ME-H-M/01-011/10
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Mat ló And rás
1025 Bu da pest, Ka vics u. 17d I/3.
ME-H-M/01-250/08

Me do varsz ki Já nos
1022 Bu da pest, Fil lér u. 84/b.
ME-H-M/01-196/10

Med vecz ki Be at rix
1135 Bu da pest, Szent Lász ló u. 92.
ME-H-M/01-295/10

Mé szá ros At ti la
1067 Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 29.
ME-H-M/01-391/10

Mi hály Pál
1119 Bu da pest, Solt u. 30.
ME-H-M/01-272/08

Mik ló si Já nos
1125 Bu da pest, Rõ zse u. 1/a 5.sz.
ME-H-M/01-009/08

Mol do vány Il di kó
1131 Bu da pest, Pa szo mány u. 5. fszt. 1.
ME-H-M/01-200/08

Mo lo decz ky Sán dor né
1194 Bu da pest, Bras só u. 1.
ME-H-M/01-054/08

Mu rá nyi Gá bor né
1133 Bu da pest, Tu taj u. 1/d.
ME-H-M/01-235/10

Mürsch ber ger La jos
1037 Bu da pest, Kis cel li köz 10. fszt. 1.
ME-H-M/01-451/08

Ná das dy Ta más
1041 Bu da pest, Le ibs tück Má ria u. 69. III/22.
ME-H-M/01-457/08

Nagy Ist ván
1089 Bu da pest, Or czy u. 25. B. ép. fszt. 4.
ME-H-M/01-301/09

Nagy Mi hály, Dr.
1022 Bu da pest, Vad ró zsa u. 4. fszt. 1.
ME-H-M/01-316/08

Nagy né Nyí ri Zsu zsan na
1121 Bu da pest, Csil lag vizs gá ló u. 6.
ME-H-M/01-483/08

Né meth Gá bor
1034 Bu da pest, Kas sák La jos u. 55. I/22.
ME-H-M/01-339/08

Né meth Gé za
1037 Bu da pest, Do mosz ló út ja 12.
ME-H-M/01-370/09

Né meth Lász ló
1037 Bu da pest, Re me te he gyi út 37. II/1.
ME-H-M/01-300/08

Né meth Ta más
1141 Bu da pest, Mosz tár u. 5. II/11.
ME-H-M/01-295/09

Nesz mé lyi Lász ló né, Dr.
1222 Bu da pest, Ka zin czy u. 24.
ME-H-M/01-317/07

Oláh Lász ló
1119 Bu da pest, Al bert u. 15/b. I/4.
ME-H-M/01-394/09

Ol lá ri Já nos
1035 Bu da pest, Szél u. 7-9/b.
ME-H-M/01-361/06

Oszt rovsz ki Mi hály
1134 Bu da pest, Kas sák La jos u. 78. VII/73.
ME-H-M/01-333/09

Pal lós Im re, Dr.
1013 Bu da pest, At ti la út 25. II/7.
ME-H-M/01-325/09

Pas sa Ta más
1119 Bu da pest, Té té nyi út 102-104.
ME-H-M/01-344/10

Pes ti Gyu la
1155 Bu da pest, Per czel Mór u. 30.
ME-H-M/01-434/06

Pi pi An tal
1134 Bu da pest, Le hel út 6. I/8.
ME-H-M/01-343/09

Po ko rá di Ár pád
1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 25/a.
ME-H-M/01-209/07

Pus kás György
1103 Bu da pest, Csom bor u. 13. fszt. 2.
ME-H-M/01-135/09

Rad nay Ti bor
1225 Bu da pest, Szent há rom ság u. 31.
ME-H-M/01-246/08

Rá ti Ist ván
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77. fszt. 2.
ME-H-M/01-294/08

Rá ti Ist ván né
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77. fszt. 2.
ME-H-M/01-354/08

Re gõ czi Gá bor
1118 Bu da pest, Tûz kõ u. 10. VII/22.
ME-H-M/01-228/09



Ré kai Jó zsef
1112 Bu da pest, Bras só u. 5.
ME-H-M/01-240/08

Rém Alf réd
1194 Bu da pest, Mol nár Jó zsef u. 8.
ME-H-M/01-005/10

Rét há ti Kál mán
1122 Bu da pest, Gold mark Ká roly u. 12. I/6.
ME-H-M/01-244/08

Ro vensz ky Gé za
1037 Bu da pest, Kis domb u. 5.
ME-H-M/01-264/08

Ru dolf Ta más
1044 Bu da pest, Fran ge pán u. 66.
ME-H-M/01-015/08

Sal fay Ist ván né
1138 Bu da pest, Ár va u. 7.
ME-H-M/01-454/09

Sár di Fe renc
1118 Bu da pest, Szél sõ u. 36/a.
ME-H-M/01-495/08

Schusz ter An tal
1238 Bu da pest, Tö rök u. 5. I/1.
ME-H-M/01-306/08

Schváb Zol tán
1221 Bu da pest, Teg zes u. 43.
ME-H-M/01-186/09

Schwe ig hof fer Ot tó
1035 Bu da pest, Ke rék u. 10.
ME-H-M/01-188/09

Se reg Zol tán
1024 Bu da pest, Pet re zse lyem ut ca 10/b/c. II/8.
ME-H-M/01-376/09

Si te ry Lász ló
1222 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 6.
ME-H-M/01-412/09

Sko u mal Gá bor
1115 Bu da pest, Mo hai út 6. fszt. 3.
ME-H-M/01-378/08

Som lyay Car men
1193 Bu da pest, Áram u. 18.
ME-H-M/01-237/10

So ós And rás
1183 Bu da pest, Vajk u. 18.
ME-H-M/01-220/09

Ste fa nik Fe renc
1031 Bu da pest, Ro zá lia u. 35. I/2.
ME-H-M/01-254/08

Sü meg hy Pál
1013 Bu da pest, At ti la u. 35. V/5.
ME-H-M/01-497/08

Sza bó Dá vid
1041 Bu da pest, Ber ze vi czy u. 17. fszt. 4.
ME-H-M/01-473/08

Sza bó Zol tán né
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár köz 2. II/10.
ME-H-M/01-295/07

Szar vas And rás
1204 Bu da pest, Or so va u. 11.
ME-H-M/01-060/08

Szat má ri Gá bor
1117 Bu da pest, Sze ré mi út 27.
ME-H-M/01-297/10

Szeg fû Il di kó
1157 Bu da pest, Zsó ka vár u. 39. I/5.
ME-H-M/01-317/09

Sze lõ czey Ed gár
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 21.
ME-H-M/01-366/09

Szent ke resz ti Sán dor
1029 Bu da pest, Ör dög árok u. 67.
ME-H-M/01-441/08

Sze pes fal vy Ákos
1116 Bu da pest, Sztre go va u. 22-28.
ME-H-M/01-266/10

Szi lá gyi Il di kó
1118 Bu da pest, Re gõs u. 16. IV/18.
ME-H-M/01-455/08

Szi las sy Ákos
1022 Bu da pest, Tö vis u. 18/b.
ME-H-M/01-553/08

Szi li Pé ter
1125 Bu da pest, György Ala dár u. 4.
ME-H-M/01-227/10

Szil vás sy Ro land
1195 Bu da pest, Zrí nyi u. 21.
ME-H-M/01-217/10

Szõ ke At ti la
1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 8/b. I/14.
ME-H-M/01-216/08

Ta kács Lász ló
1162 Bu da pest, Hárs fa u. 68.
ME-H-M/01-138/10

Ta kács Szi lárd
1081 Bu da pest, Köz tár sa ság tér 6.
ME-H-M/01-114/10
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Tár czy Lász ló
1172 Bu da pest, IV. u. 32.
ME-H-M/01-607/08

Tár czy né Pár dá nyi Ka ta lin
1172 Bu da pest, IV. u. 32.
ME-H-M/01-605/08

Tóth György
1039 Bu da pest, Bá lint György u. 17. I/5.
ME-H-M/01-347/09

Tóth György
1118 Bu da pest, Rad vány u. 13.
ME-H-M/01-135/08

Tóth Jó zsef
1172 Bu da pest, Hel tai Gáspár u. 23.
ME-H-M/01-079/10

Tö rõ csik Fri gyes, Dr.
1141 Bu da pest, Ál mos Ve zér köz 5.
ME-H-M/01-186/10

Tur bék Lász ló
1126 Bu da pest, Né met völ gyi út 24. III/2.
ME-H-M/01-238/08

Uj vá ri Pé ter
1141 Bu da pest, Mo gyo ró di út 114. IV/10.
ME-H-M/01-368/08

Vál las Csa ba
1112 Bu da pest, Be reg szász út 114. I/3.
ME-H-M/01-206/08

Var ga Ba lázs
1025 Bu da pest, Rut hén u. 14/a.
ME-H-M/01-212/09

Var ga Lász ló
1125 Bu da pest, Rõ zse u. 17. fszt. 1.
ME-H-M/01-420/08

Vas Pál
1119 Bu da pest, Ig lói u. 15. III/13.
ME-H-M/01-345/08

Vass Zsolt
1213 Bu da pest, Töl gyes u. 55.
ME-H-M/01-269/07

Vert se Mik lós
1064 Bu da pest, Iza bel la u. 39/b.
ME-H-M/01-359/06

Vi da Já nos
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 1-3. 45. ép. I/5.
ME-H-M/01-319/09

Vin cze Vil mos
1021 Bu da pest, Bu da ke szi út 23.
ME-H-M/01-372/09

Vi zso lyi Gá bor
1026 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 129. I. em.
ME-H-M/01-424/08

Za lán Ákos
1116 Bu da pest, Rátz Lász ló u. 80.
ME-H-M/01-207/10

Tech ni ku sok

Apát hy Pé ter
1201 Bu da pest, Al só te le ki u. 2/a.
ME-H-T/01-110/10

Ara di Zsolt
1118 Bu da pest, Re gõs u. 14.
ME-H-T/01-194/10

Ba ta Pé ter
1186 Bu da pest, Gi li ce tér 47/b.
ME-H-T/01-384/09

Bí ró Jó zsef
1102 Bu da pest, Ál lo más u. 13. III/15.
ME-H-T/01-260/08

Buj tor Jó zsef
1183 Bu da pest, Vág u. 37.
ME-H-T/01-398/09

Dar vas Ká roly
1021 Bu da pest, Völgy u. 27/b.
ME-H-T/01-382/09

De mé né Progl Ka ta lin
1113 Bu da pest, Bar tók Bé la út 88.
ME-H-T/01-087/10

Dub rovsz ky Lász ló né
1037 Bu da pest, Or bán Ba lázs u. 27.
ME-H-T/01-209/10

Gan czer Fe renc
1145 Bu da pest, Új vi lág u. 13.
ME-H-T/01-016/09

Hol ló Ma ri an na
1203 Bu da pest, Hárs fa sé tány 15. III/18.
ME-H-T/01-309/09

Ho ós Pé ter Gá bor
1119 Bu da pest, Al len de park 13. VII/46.
ME-H-T/01-125/09

Hor váth Sza bolcs
1063 Bu da pest, Baj nok u. 31.
ME-H-T/01-025/08

Iker né Sza bá ra Csil la
1195 Bu da pest, Pe tõ fi u. 6. I/3.
ME-H-T/01-033/08



Jó nás Fe renc
1222 Bu da pest, Kõ sze gi u. 13.
ME-H-T/01-265/09

Ká sa Ist ván
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 112. X/60.
ME-H-T/01-029/08

Ká sa Ist ván né
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 112. X/60.
ME-H-T/01-038/08

Ke mény Ist ván
1043 Bu da pest, Er zsé bet u. 37.
ME-H-T/01-239/10

Kiss György né
1195 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 88. II/6.
ME-H-T/01-519/08

Ko má ro mi Ká roly
1134 Bu da pest, Gi dó fal vy u. 19. fszt. 1.
ME-H-T/01-166/09

Ko vács-Ka to na Fe renc
1165 Bu da pest, Iri nyi Já nos u. 5/B.
ME-H-T/01-182/10

Kõ vá ri Ta más
1136 Bu da pest, Pan nó nia u. 58.
ME-H-T/01-044/10

Lõ csy Ist ván
1125 Bu da pest, De res u. 5/a. I/1.
ME-H-T/01-293/09

Man ger Ist ván né
1039 Bu da pest, Ve ra u. 25.
ME-H-T/01-121/09

Nagy La jos
1172 Bu da pest, VII. u. 18.
ME-H-T/01-416/09

Nagy Sán dor
1181 Bu da pest, Mar gó Ti va dar u. 178. IV/13.
ME-H-T/01-249/09

Nagy né Tar soly Jú lia
1112 Bu da pest, Ig mán di u. 31. I/2.
ME-H-T/01-353/09

Ne u ba u er Pé ter
1021 Bu da pest, Szé her u. 54.
ME-H-T/01-396/09

Pusz tai Ta más
1122 Bu da pest, Ma ros u. 34. fszt. 2.
ME-H-T/01-439/08

So ós Jó zsef
1108 Bu da pest, Agyag fej tõ u. 16. X/42.
ME-H-T/01-274/08

Stom fai Zsolt
1182 Bu da pest, Zen ta u. 3.
ME-H-T/01-581/08

Sza ba ri Pé ter
1204 Bu da pest, Nagy sán dor u. 71.
ME-H-T/01-257/07

Sza bó Pé ter
1149 Bu da pest, Ve zér u. 147/C.
ME-H-T/01-279/10

Szán tó Zsolt
1146 Bu da pest, Chá zár And rás út 15.
ME-H-T/01-428/08

Szi lá gyi Gé za
1144 Bu da pest, Fü re di út 11/b. IV/19.
ME-H-T/01-145/08

Szõ ke Zsu zsan na
1133 Bu da pest, Ga ram u. 11. IV/2.
ME-H-T/01-290/08

Tóth Gyu la
1042 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 49.
ME-H-T/01-395/10

Tóth La jos
1132 Bu da pest, Vi seg rá di u. 42-46. VII/64.
ME-H-T/01-322/08

Vén Já nos
1085 Bu da pest, Jó zsef krt. 43. II/8.
ME-H-T/01-341/08

Ve res ka György
1028 Bu da pest, Pa tak he gyi u. 41.
ME-H-T/01-162/09

Ve sze lák Ró bert
1117 Bu da pest, Böl csõ u. 6.
ME-H-T/01-112/08

Vö rös Gá bor
1028 Bu da pest, Szar vas hegy u. 14.
ME-H-T/01-380/09

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba lázs György
1131 Bu da pest, Bé ke u. 67/a. II/7.
ME-Vp-M/01-331/08

Bern hardt Ádám
1155 Bu da pest, Szé che nyi u. 4. II/8.
ME-Vp-M/01-131/08
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Bla hó Ti bor
1125 Bu da pest, Szar vas Gá bor út 25.
ME-Vp-M/01-126/08

Csá nyi Lász ló, Dr.
1155 Bu da pest, Rá kos u. 98. IX/57.
ME-Vp-M/01-222/08

Czent nár György
1204 Bu da pest, Sza bad ság u. 52.
ME-Vp-M/01-118/08

Du ka Fe renc Ti va dar
1095 Bu da pest, Mes ter u. 57. II/10.
ME-Vg-M/01-066/08

Esz ter go mi End re
1097 Bu da pest, Gyá li út 15/d.
ME-Vp-M/01-055/10

Fej ér Ist ván
1173 Bu da pest, Új lak u. 60. II/6.
ME-Vp-M/01-510/08

Gally Zol tán
1196 Bu da pest, Nagy sán dor Jó zsef u. 72.
ME-Vg-M/01-081/10

Ga ra Jó zsef
1031 Bu da pest, Mo nos to ri u. 32.
ME-Vg-M/01-117/09

Ha va si Sán dor
1155 Bu da pest, Szent Ko ro na út ja 6. VII/21.
ME-Vg-M/01-362/09

Ju hász Ad ri en ne
1145 Bu da pest, Tor on tál u. 54/d. III/3.
ME-Vg-M/01-364/09

Kan da Im re
1139 Bu da pest, Fod ros u. 49.
ME-Vp-M/01-176/06
ME-Vh-M/01-176/06

Ka su ba György
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 1-3.
ME-Vh-M/01-289/10

Ko chán Já nos
1138 Bu da pest, Pár kány u. 30.
ME-Vg-M/01-083/10

Kon rád Zol tán
1123 Bu da pest, Al ko tás u. 37. I/7.
ME-Vp-M/01-308/08

Kos kó ci Fe renc
1029 Bu da pest, Ré zsû u. 113/a.
ME-Vp-M/01-133/09

Ku tas sy Pé ter
1065 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky u. 5. III/8a.
ME-Vh-M/01-270/08

La da Il di kó
1155 Bu da pest, Rig mus u. 19.
ME-Vh-M/01-139/08

Lu kács Zol tán
1016 Bu da pest, Nap hegy u. 38.
ME-Vp-M/01-336/06
ME-Vh-M/01-336/06

Mi hály Pál
1119 Bu da pest, Solt u. 30.
ME-Vh-M/01-272/08

Mor vai Ró bert
1173 Bu da pest, Füs ti fecs ke u. 5/b.
ME-Vp-M/01-068/10

Mó zes Ág nes
1191 Bu da pest, Si mo nyi Zs. u. 11. XI/33.
ME-Vép-M/01-194/09

Nagy Csa ba
1106 Bu da pest, Ke reszt úri u. 39-41.
ME-Vp-M/01-200/09

Pet rács Eri ka
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 29. II/4.
ME-Vp-M/01-076/09

Rá ti Ist ván né
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77. fszt. 2.
ME-Vh-M/01-354/08

Si pos György
1142 Bu da pest, Er zsé bet ki rály né u. 44. II/2.
ME-Vh-M/01-506/08

Si pos né Koncz Ju dit
1134 Bu da pest, Gi dó fal vy u. 25.
ME-Vp-M/01-184/06
ME-Vh-M/01-184/06

Sko u mal Gá bor
1115 Bu da pest, Mo hai út 6. fszt. 3.
ME-Vh-M/01-378/08

Vá gó Ist ván
1118 Bu da pest, Rét köz u. 22. fszt. 1.
ME-Vp-M/01-204/08

Ve loz-Agu ir re Jo sé Ri car do
1103 Bu da pest, Ger gely u. 118. III/67.
ME-Vp-M/01-296/08

Tech ni ku sok

Bí ró Jó zsef
1102 Bu da pest, Ál lo más u. 13. III/15.
ME-Vh-T/01-260/08



Dzsu lá né Pék Gab ri el la
1161 Bu da pest, Rá kó czi út 109.
ME-Vp-T/01-230/08

Fás ker ti Gá bor
1055 Bu da pest, Szent Ist ván krt. 15.
ME-Vp-T/01-269/10

Kom ló di Sán dor
1108 Bu da pest, Gõz moz dony u. 1.
ME-Vp-T/01-159/10

Ko vics Ti bor
1172 Bu da pest, XI II. u. 10.
ME-Vp-T/01-226/08

Pin tér Ist ván
1082 Bu da pest, Ba ross u. 78. III/26/a.
ME-Vg-T/01-119/09

Tóth György
1174 Bu da pest, Hu nya di u. 58.
ME-Vp-T/01-402/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bo rók Im re
1026 Bu da pest, End rõ di Sán dor u. 42/c.
ME-Ve-M/01-524/08

Bor so di Pál
1157 Bu da pest, Kõ ra kás park 34. VI II/48.
ME-Vgy-M/01-245/09

Czi bu la Zsu zsan na
1171 Bu da pest, Bo do nyi u. 16.
ME-Vgy-M/01-155/08

Gács Lász ló
1121 Bu da pest, Zug li ge ti út 34.
ME-Ve-M/01-095/08

Hahn György
1147 Bu da pest, Já vor ka Ádám u. 36. I/1.
ME-Vgy-M/01-220/08

Héj ja Ist ván
1092 Bu da pest, Rá day u. 38. I/6.
ME-Vgy-M/01-072/08

Il lés Lász ló
1144 Bu da pest, Ond ve zér u. 366/c. IX/39.
ME-Vgy-M/01-165/08

Je ne i né Vas Zsu zsan na
1106 Bu da pest, Hárs le ve lû u. 26.
ME-Vgy-M/01-224/08

Ka rá cso nyi Gé za
1162 Bu da pest, György u. 6.
ME-Vgy-M/01-192/09

Kraj cso vicz Zol tán
1155 Bu da pest, Ko lozs vár u. 6/b. II/3.
ME-Ve-M/01-234/08

Kum mer Má ria
1087 Bu da pest, Ke re pe si út 1. fszt. 7a.
ME-Vgy-M/01-232/08

Ne me re Ede
1046 Bu da pest, Tel kes u. 58.
ME-Vgy-M/01-070/08

Pé ter Ti bor
1141 Bu da pest, Mis kol ci u. 19.
ME-Ve-M/01-089/09

Vi szocz ky Re zsõ
1052 Bu da pest, Ká roly krt. 16. II/14/a.
ME-Ve-M/01-115/09

Tech ni ku sok

Ha men da Fe renc Já nos
1134 Bu da pest, Dó zsa Gy. út 126. II/4.
ME-Ve-T/01-381/07

Ker tész Zsolt
1105 Bu da pest, Ká pol na u. 1. VII/50.
ME-Ve-T/01-228/08

Ki rály And rás
1032 Bu da pest, Bé csi út 223. VI/33.
ME-Vgy-T/01-194/08

02 Ba ra nya me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ár ki Sán dor
7626 Pécs, Ma jor u. 13.
ME-U-M/02-082/08

Ba lázs Gyu la
7632 Pécs, Fa ze kas M. u. 26.
ME-U-M/02-096/09

Bán ki Lász ló
7633 Pécs, Szi ge ti út 29.
ME-U-M/02-035/08
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Csur gó Fe renc
7634 Pécs, Ma gya rü rö gi út 98.
ME-U-M/02-034/08

Fáth Jó zsef
7700 Mo hács, Dó zsa Gy. u. 2. II/12.
ME-U-M/02-056/07

Ga lam bos György
7625 Pécs, Ara di vér ta núk u. 42.
ME-U-M/02-037/09

Glöck ler Lász ló né
7632 Pécs, Ko do lá nyi u. 17.
ME-U-M/02-081/08

Glöck ler Pé ter
7632 Pécs, Ko do lá nyi u. 17.
ME-U-M/02-073/08

Hesz Gá bor
7627 Pécs, Sel lõ u. 4.
ME-U-M/02-077/09

Ka ra gits Meny hért
7632 Pécs, Ma lé ter Pál u. 104.
ME-U-M/02-064/09

Ke le men György
7833 Gör csöny, Ady E. u. 1.
ME-U-M/02-093/09

Kircz Gá bor Ákos
7636 Pécs, Illyés Gy. u. 14.
ME-U-M/02-079/08

Kis Ist ván
7627 Pécs, Bitt ner A. u. 37.
ME-U-M/02-083/08

Ko vács Jó zsef
7634 Pécs, Ma gya rü rö gi út 45.
ME-U-M/02-097/09

Lá do nyi Ákos Csa ba
7632 Pécs, Ai din ger J. u. 26.
ME-U-M/02-078/08

Merk Lász ló Márk
7370 Me zõd, Ság vá ri E. u. 45.
ME-U-M/02-103/09

Mol nár At ti la Zsolt
7300 Kom ló, Kos suth L. u. 85.
ME-U-M/02-080/08

Or bán Lász ló né, Dr.
7623 Pécs, Sza bad ság u. 13.
ME-U-M/02-076/08

Ot ter be in Ri ta

7761 Ko zár mis leny, Mó ra Fe renc u. 11.

ME-U-M/02-110/10

Rit ter At ti la

7737 Szé kely sza bar, Ist ván u. 154.

ME-U-M/02-094/09

Sza kács Bé la

7673 Cser kút, Rá kó czi u. 20.

ME-U-M/02-010/09

Szár szói Ta más

7623 Pécs, Me zõ szél u. 6.

ME-U-M/02-009/06

Szi lá di Zol tán

7624 Pécs, Ju ri sics út 36.

ME-U-M/02-084/08

Tég lás Ist ván

7624 Pécs, Fe ren ce sek u. 15.

ME-U-M/02-058/07

Új vá ri Pé ter

7634 Pécs, Két ágú u. 22.

ME-U-M/02-033/09

Var ga Zol tán

7737 Szé kely sza bar, Ist ván u. 162.

ME-U-M/02-036/08

Wil dan ger Gab ri el la

7627 Pécs, Mus ko tály u. 15/1.

ME-U-M/02-085/08

Zó lyo mi Zol tán

7737 Szé kely sza bar, Ár pád u. 99.

ME-U-M/02-092/09

Tech ni ku sok

Fa ra gó An tal

7629 Pécs, Te le ki Bé la u. 13.

ME-U-T/02-074/08

Ha ma rics Bar na bás

7912 Nagy pe terd, Pe tõ fi S. u. 16.

ME-U-T/02-095/09

Hor nung Lász ló

7632 Pécs, Esz ter gá lyos J. u. 6.

ME-U-T/02-062/08

Var gay Jó zsef

7632 Pécs, Éva u. 7.

ME-U-T/02-075/08



Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ga lam bos György
7625 Pécs, Ara di vér ta núk u. 42.
ME-H-M/02-037/09

Hesz Gá bor
7627 Pécs, Sel lõ u. 4.
ME-H-M/02-077/09

Ka ra gits Meny hért
7632 Pécs, Ma lé ter Pál u. 104.
ME-H-M/02-064/09

Kis Ist ván
7627 Pécs, Bitt ner Ala jos u.  37.
ME-H-M/02-083/08

Merk Lász ló Márk
7370 Me zõd, Ság vá ri E. u. 45.
ME-H-M/02-103/09

Sza kács Bé la
7673 Cser kút, Rá kó czi u. 20.
ME-H-M/02-010/09

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Be lé nes sy Zsolt
7633 Pécs, Pé chy Blan ka tér 6. III/9.
ME-Vh-M/02-108/10

Gyer gyá des Zol tán
7629 Pécs, Kom játh A. u. 3.
ME-Vp-M/02-025/08

Mu rá nyi Ist ván
7631 Pécs, Kis pos ta völgy Te tõ u. 42.
ME-Vp-M/02-070/08

Pál Zol tán
7625 Pécs, Böckh J. u. 33.
ME-Vp-M/02-102/09

Sza kács Ist ván
7632 Pécs, Ai din ger Já nos u. 35.
ME-Vh-M/02-109/10

Tech ni ku sok

An tal Lász ló
7632 Pécs, Litt ke J. u. 38.
ME-Vp-T/02-068/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Far kas Gyu la
7634 Pécs, Pla tán u. 41.
ME-Vgy-M/02-067/08

Fe nyõ si Csa ba
7633 Pécs, Gosz to nyi Gy. u. 16/a.
ME-Vgy-M/02-066/08

Gás pár Já nos
7623 Pécs, Sza bad ság u. 1.
ME-Vgy-M/02-069/08

03 Bács-Kis kun me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Da ra bos né Buj do só Zsu zsan na
6034 Hel vé cia, Papp Sán dor tér 14.
ME-U-M/03-028/08

Föld vá ri Fe renc
6000 Kecs ke mét, Har so na u.  6/A
ME-U-M/03-002/06

Ha la si Mik lós
6000 Kecs ke mét, Sztra vinsz kij u. 38.
ME-U-M/03-003/06

Hor váth Csa ba
6346 Sü kösd, Új u. 47.
ME-U-M/03-039/09

Ivá nyi Ist ván
6000 Kecs ke mét, Bo tond u. 6/c. II/3.
ME-U-M/03-009/06

Ká ko nyi Ár pád, Dr.
6000 Kecs ke mét, Pe tõ fi S. u. 16/79.
ME-U-M/03-013/07

Ko vács Lász ló
6100 Kis kun fél egy há za, Tom pa u. 2/a.
ME-U-M/03-042/09

Ku ru csai Pál
6000 Kecs ke mét, Ko csis Pál u. 8.
ME-U-M/03-027/08

Lan gó Ist ván
6000 Kecs ke mét, Nagy La jos kir. krt. 40/b.
ME-U-M/03-037/09
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Lé de rer Már ton
6456 Ma da ras, Rá kó czi u. 28/a.
ME-U-M/03-012/06

Lisz kai Pál
6200 Kis kõ rös, Beth len G. u. 26.
ME-U-M/03-007/06

Mol nár Pé ter Jó zsef
6000 Kecs ke mét, Áfo nya u. 31
ME-U-M/03-047/10

Mó ro cza Ág nes
6500 Ba ja, Kí gyó u. 23-25/8.
ME-U-M/03-024/08

Pá pai La jos
6000 Kecs ke mét, Cso kor u. 55.
ME-U-M/03-026/08

Pa tak La jos
6100 Kis kun fél egy há za, Ló nyai u. 2.
ME-U-M/03-018/07

Rab Fe renc
6500 Ba ja, Mo nos to ri út 14.
ME-U-M/03-016/07

Rácz Sán dor
6000 Kecs ke mét, Ki ke let u. 58.
ME-U-M/03-030/08

Re ibl Pál
6000 Kecs ke mét, Gi zel la tér 3. III/9.
ME-U-M/03-005/06

Ró nai Já nos
6000 Kecs ke mét, Gáz ló u. 5.
ME-U-M/03-025/08

Ro szik Gá bor Má tyás
6000 Kecs ke mét, Ár vács ka u. 19.
ME-U-M/03-040/09

Sza bó Csa ba
6065 La ki te lek, Ugi u. 2.
ME-U-M/03-041/09

Sza bó Sán dor
6000 Kecs ke mét, Bar ka u. 7.
ME-U-M/03-038/09

Szaj ki Fe renc
6000 Kecs ke mét, For rás u. 14.
ME-U-M/03-043/10

Szed mák And rás
6200 Kis kõ rös, Ara di u. 23.
ME-U-M/03-014/07

Sze idl Jó zsef
6000 Kecs ke mét, Mály va u. 15.
ME-U-M/03-015/07

Szöl gyén Pé ter
6000 Kecs ke mét, Rad nó ti u. 2.
ME-U-M/03-004/06

Szta na Zol tán
6000 Kecs ke mét, Ist ván ki rály krt. 7/b.
ME-U-M/03-023/08

Tán czos And rás
6000 Kecs ke mét, Iri nyi u. 41/24.
ME-U-M/03-022/08

Tör te li Jó zsef
6131 Szank, Pe tõ fi Sán dor u. 53.
ME-U-M/03-029/08

Vi dák An tal
6500 Ba ja, Vö rös ke reszt tér 22.
ME-U-M/03-001/06

Tech ni ku sok

Du dás Sán dor
6400 Kis kun ha las, Szent há rom ság tér 8.
ME-U-T/03-011/06

Ei chardt Gyu la
6500 Ba ja, Sze rem lei út 48.
ME-U-T/03-033/09

Far kas Gá bor Lász ló
6000 Kecs ke mét, Hattyú u. 36.
ME-U-T/03-049/10

Kiss End re
6120 Kis kun maj sa, Ipar he gyi u. 23.
ME-U-T/03-034/09

Kiss Gé za
6000 Kecs ke mét, Csa ba gyön gye u. 51.
ME-U-T/03-008/06

Mis kol czi Jó zsef
6500 Ba ja, Ká pol na u. 22.
ME-U-T/03-032/09

Po ló nyi Ist ván
6000 Kecs ke mét, Ko do lá nyi Já nos u. 1. II/5.
ME-U-T/03-031/09

Ri sa i né Csó ti Pi ros ka
6000 Kecs ke mét, Zsá lya u. 20.
ME-U-T/03-035/09

Sel me czi György
6000 Kecs ke mét, Kla u zál Gá bor tér 8. II/7.
ME-U-T/03-036/09

Te le ki Ka ta lin
6000 Kecs ke mét, Ha nusz J. u. 18.
ME-U-T/03-021/08



Tu ri Ist ván  Zol tán
6000 Kecs ke mét, Ivá nyi-Grün wald Bé la u. 6.
ME-U-T/03-048/10

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Da ra bos né Buj do só Zsu zsan na
6034 Hel vé cia, Papp Sán dor tér 14.
ME-H-M/03-028/08

Föld vá ri Fe renc
6000 Kecs ke mét, Har so na u. 6/A.
ME-H-M/03-046/10

Ha la si Mik lós
6000 Kecs ke mét, Sztra vinsz kij u. 38.
ME-H-M/03-045/10

Hor váth Csa ba
6346 Sü kösd, Új u. 47.
ME-H-M/03-039/09

Ivá nyi Ist ván
6000 Kecs ke mét, Bo tond u. 6/c. II/3.
ME-H-M/03-009/06

Ko vács Lász ló
6100 Kis kun fél egy há za, Tom pa u. 2/a.
ME-H-M/03-042/09

Ku ru csai Pál
6000 Kecs ke mét, Ko csis Pál u. 8.
ME-H-M/03-027/08

Lan gó Ist ván
6000 Kecs ke mét, Nagy La jos kir. krt. 40/b.
ME-H-M/03-037/09

Mol nár Pé ter Jó zsef
6000 Kecs ke mét, Áfo nya u. 31.
ME-H-M/03-047/10

Mó ro cza Ág nes
6500 Ba ja, Kí gyó u. 23-25/8.
ME-H-M/03-017/07

Pá pai La jos
6000 Kecs ke mét, Má tis K. u. 16. I/3.
ME-H-M/03-006/06

Pa tak La jos
6100 Kis kun fél egy há za, Ló nyai u. 2.
ME-H-M/03-018/07

Rab Fe renc
6500 Ba ja, Mo nos to ri út 14.
ME-H-M/03-016/07

Re ibl Pál

6000 Kecs ke mét, Gi zel la tér 3. III/9.

ME-H-M/03-005/06

Ro szik Gá bor Má tyás

6000 Kecs ke mét, Ár vács ka u. 19.

ME-H-M/03-040/09

Szaj ki Fe renc

6000 Kecs ke mét, For rás u. 14.

ME-H-M/03-043/10

Sze idl Jó zsef

6000 Kecs ke mét, Mály va u. 15.

ME-H-M/03-015/07

Tör te li Jó zsef

6131 Szank, Pe tõ fi Sán dor u. 53.

ME-H-M/03-029/08

Vi dák An tal

6500 Ba ja, Vö rös ke reszt tér 22.

ME-H-M/03-001/06

Tech ni ku sok

Far kas Gá bor Lász ló

6000 Kecs ke mét, Hattyú u. 36.

ME-H-T/03-049/10

Mis kol czi Jó zsef

6500 Ba ja, Ká pol na u. 22.

ME-H-T/03-032/09

Te le ki Ka ta lin

6000 Kecs ke mét, Ha nusz J. u. 18.

ME-H-T/03-021/08

Tú ri Ist ván Zol tán

6000 Kecs ke mét, Ivá nyi-Grün wald Bé la u. 6.

ME-H-T/03-048/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Fe renc Ro land

6077 Or go vány, Mó ra Fe renc u. 15.

ME-Vp-M/03-044/10

Vi dák An tal

6500 Ba ja, Vö rös ke reszt tér 22.

ME-Vh-M/03-026/08
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04 Bé kés me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bal czó Sán dor
5540 Szar vas, Ma lom u. 17/1.
ME-U-M/04-029/09

Bá to ri Fe renc
5700 Gyu la, Klap ka u. 13.
ME-U-M/04-031/09

Bu ka Ta más
5600 Bé kés csa ba, Cso ko nai u. 20.
ME-U-M/04-010/08

Cser kú ti And rás
5600 Bé kés csa ba, Vand há ti út 92.
ME-U-M/04-033/10

End rész Lász ló
5700 Gyu la, Tor nyai köz 10.
ME-U-M/04-019/08

Hirt Jó zsef
5700 Gyu la, Ve res u. 14.
ME-U-M/04-006/08

Hu nya Pé ter
5500 Gyo ma end rõd, Han tos ker ti út 1/1.
ME-U-M/04-024/09

Ká ro lyi Lász ló
5650 Me zõ be rény, Pe tõ fi S. u. 5 I/7.
ME-U-M/04-021/08

Ki rály Sán dor
5600 Bé kés csa ba, Pász tor u. 1.
ME-U-M/04-035/10

Ko vács Bar na bás
5700 Gyu la, Do bay u. 18.
ME-U-M/04-022/08

Lack ner Pál
5900 Oros há za, Ke let u. 18.
ME-U-M/04-017/08

Ma lá ta Mi hály
5600 Bé kés csa ba, Fá cán köz 1.
ME-U-M/04-015/08

Mol do ván At ti la
5600 Bé kés csa ba, Ha án La jos tér 5. II/6.
ME-U-M/04-012/08

Nagy Jó zsef
5650 Me zõ be rény, Li get u.  1/A. III/32.
ME-U-M/04-034/10

Nagy Szil via Ka ta lin
5510 Dé va vá nya, Dam ja nich u. 5/1.
ME-U-M/04-036/10

Ni co a ra Mik lós
5700 Gyu la, Au lich u. 12/a.
ME-U-M/04-028/09

Po vá zsai Pál
5630 Bé kés, Har gi ta u. 1/2.
ME-U-M/04-007/08

Skul té ti Mi hály
5540 Szar vas, Ár pád u. 6.
ME-U-M/04-030/09

Sza bó Haj nal ka
5600 Bé kés csa ba, Sza bó D. u. 7. I/3.
ME-U-M/04-016/08

Sztan kó Ilo na
5600 Bé kés csa ba, Ke mény u. 20.
ME-U-M/04-009/08

Tóth Gá bor
5700 Gyu la, Bu da pest krt. 48. III/18.
ME-U-M/04-023/08

Vá mos Ká roly
5731 Sar kad ke reszt úr, Ke le ti u. 3/b.
ME-U-M/04-027/09

Van ta ra Gyu la
5600 Bé kés csa ba, Ga ray u. 25.
ME-U-M/04-005/08

Var ga Zsolt
5600 Bé kés csa ba, Tö rök I. u. 28.
ME-U-M/04-013/08

Ve res Ká roly
5746 Kun ágo ta, Rá kó czi u. 29/a.
ME-U-M/04-032/09

Vi rág Mi hály
5600 Bé kés csa ba, Pász tor u. 39. III/12.
ME-U-M/04-014/08

Tech ni ku sok

Ke le men György
5600 Bé kés csa ba, Frank lin u. 125.
ME-U-T/04-018/08

Kor csok Mi hály
5600 Bé kés csa ba, Kis rét u. 5.
ME-U-T/04-011/08

Nagy Gá bor
5720 Sar kad, An ti út 29.
ME-U-T/04-020/08



Pin tér Jó zsef
5700 Gyu la, Bu da pest krt. 4. II/11.
ME-U-T/04-026/09

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bal czó Sán dor
5540 Szar vas, Ma lom u. 17/1.
ME-H-M/04-029/09

Cser kú ti And rás
5600 Bé kés csa ba, Vand há ti út 92.
ME-H-M/04-033/10

Hirt Jó zsef
5700 Gyu la, Ve res u. 14.
ME-H-M/04-006/08

Ká ro lyi Lász ló
5650 Me zõ be rény, Pe tõ fi S. u. 5. I/7.
ME-H-M/04-021/08

Ki rály Sán dor
5510 Dé va vá nya, Dam ja nich u. 5/1.
ME-H-M/04-035/10

Ko vács Bar na bás
5700 Gyu la, Do bay u. 18.
ME-H-M/04-022/08

Ma lá ta Mi hály
5600 Bé kés csa ba, Fá cán köz 1.
ME-H-M/04-015/08

Mol do ván At ti la
5600 Bé kés csa ba, Ha án La jos tér 5. II/6.
ME-H-M/04-012/08

Nagy Jó zsef
5650 Me zõ be rény, Li get u. 1/A. III/32.
ME-H-M/04-034/10

Nagy Szil via Ka ta lin
5510 Dé va vá nya, Dam ja nich u. 5/1.
ME-H-M/04-036/10

Ni co a ra Mik lós
5700 Gyu la, Au lich u. 12/a.
ME-H-M/04-028/09

Skul té ti Mi hály
5540 Szar vas, Ár pád u. 6.
ME-H-M/04-030/09

Sztan kó Ilo na
5600 Bé kés csa ba, Ke mény u. 20.
ME-H-M/04-009/08

Var ga Zsolt
5600 Bé kés csa ba, Tö rök I. u. 28.
ME-H-M/04-013/08

Ve res Ká roly
5746 Kun ágo ta, Rá kó czi u. 29/a.
ME-H-M/04-032/09

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Emõ di Já nos
5520 Szeg ha lom, Szé che nyi u. 21.
ME-Vg-M/04-025/09

Tech ni ku sok

Dé tár Ti bor
5530 Vész tõ, Ta vasz u. 10.
ME-Vp-T/04-008/08

05 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ádám György
3700 Ka zinc bar ci ka, Szeg fû u. 3.
ME-U-M/05-046/08

Bod nár Im re
3528 Mis kolc, Is ko la tér 11.
ME-U-M/05-080/08

Csiz már Já nos And rás
3516 Mis kolc, Cse rép u. 19.
ME-U-M/05-044/07

Doj csák Mi hály
3860 Encs, Vá ci M. u. 40.
ME-U-M/05-060/08

Dro tár Ju dit
3529 Mis kolc, Kö zép szer u. 76. I/1.
ME-U-M/05-083/08

Erõs Gá bor
3416 Tard, Ró zsa Fe renc u. 52.
ME-U-M/05-098/10

Far kas Lász ló
3516 Mis kolc, Ba csinsz ky u. 7.
ME-U-M/05-106/10

464 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 12. szám



12. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 465

Fe hér Ti bor
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 30.
ME-U-M/05-086/09

Fo dor Ist ván
3508 Mis kolc, Má jus 1. te lep  20.
ME-U-M/05-109/10

Jur kó Zsolt
3521 Mis kolc, Szir mai A. u. 10.
ME-U-M/05-077/08

Ké ke si Já nos Lász ló
3525 Mis kolc, Jó kai u. 13. II/2.
ME-U-M/05-088/09

Ko vács Gá bor
3763 Bód va szi las, Jó zsef A. u. 37.
ME-U-M/05-039/07

Mat lák Sán dor
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 56.
ME-U-M/05-024/06

Mé hész Lász ló
3532 Mis kolc, An dor u. 44.
ME-U-M/05-068/08

Nagy Gyu la
3733 Ru da bá nya, Ady E. u. 8.
ME-U-M/05-026/06

Pe i ker Ta más
3508 Mis kolc, Csa ba ve zér u. 134.
ME-U-M/05-079/08

Sin ka György
3980 Sá tor al ja új hely, Mó ricz Zs. u. 27.
ME-U-M/05-034/07

Si vák Lász ló
3641 Nagy bar ca, Kos suth u. 70.
ME-U-M/05-062/08

Skov ran kó Er nõ
3529 Mis kolc, Der ko vits u. 50. I/1.
ME-U-M/05-092/09

Su rá nyi Ist ván Zsolt
3534 Mis kolc, Fa zo la H. u. 7. VII/2.
ME-U-M/05-064/08

Szar ka Ju dit
3529 Mis kolc, Der ko vits u. 50. I/1.
ME-U-M/05-094/09

Szen tir mai Zol tán
3950 Sá ros pa tak, Ár vay u. 3.
ME-U-M/05-085/09

Ta kács Ka ta lin
3529 Mis kolc, Ba logh Ádám u. 22.
ME-U-M/05-053/08

Tóth Lász ló
3950 Sá ros pa tak, Te le ki u. 14.
ME-U-M/05-097/10

Tóth né Skul téty Má ria
3530 Mis kolc, Lá di te lep 8. II/1.
ME-U-M/05-095/09

Vas tag Sán dor
3529 Mis kolc, Per czel M. u. 23.
ME-U-M/05-070/08

Zsám bo ki Pál
3597 He jõ ke resz túr, Arany Já nos 4.
ME-U-M/05-101/10

Tech ni ku sok

Ber náth Jó zsef
3553 Kis to kaj, Bé ke u. 35.
ME-U-T/05-072/08

Csiz ma dia Jó zsef né
3529 Mis kolc, Szil vás u. 9. VI/1.
ME-U-T/05-074/08

Czur kó Ág nes
3534 Mis kolc, Lan kás 13.
ME-U-T/05-100/10

Fe hér Ist ván Gás pár
3400 Me zõ kö vesd, Kö lcsey Fe renc u. 21.
ME-U-T/05-103/10

Ha jócz ky Mik lós
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 1. V/3.
ME-U-T/05-067/08

He ve si At ti la
3711 Szir ma be se nyõ, Bes se nyei u. 76.
ME-U-T/05-091/09

Ju hász Ist ván Já nos
3980 Sá tor al ja új hely, Haj nal u. 1.
ME-U-T/05-076/08

Kiss Bé lá né
3700 Ka zinc bar ci ka, Fõ tér 16. V/1.
ME-U-T/05-025/06

Mo gyo ró si Ist ván
3524 Mis kolc, Kan dó K. u. 30. fszt. 4.
ME-U-T/05-061/08

Rás ki Lász ló
3800 Szik szó, Bolt u. 19.
ME-U-T/05-084/09

Szir mai Jó zsef
3576 Sa jó híd vég, Tán csics út 3.
ME-U-T/05-051/08



Tóth La jos
3516 Mis kolc, De ák F. u. 7.
ME-U-T/05-031/07

Var ga Dé nes
3653 Sa jó püs pö ki, Rá kó czi u. 49.
ME-U-T/05-073/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ádám György
3700 Ka zinc bar ci ka, Szeg fû u. 3.
ME-H-M/05-047/08

Bod nár Im re
3528 Mis kolc, Is ko la tér 11.
ME-H-M/05-081/08

Erõs Gá bor
3416 Tard, Ró zsa Fe renc u. 52.
ME-H-M/05-099/10

Far kas Lász ló
3516 Mis kolc, Ba csinsz ky u. 7.
ME-H-M/05-107/10

Fe hér Ti bor
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 30.
ME-H-M/05-087/09

Fo dor Ist ván
3508 Mis kolc, Má jus 1. te lep 20.
ME-H-M/05-110/10

Jur kó Zsolt
3521 Mis kolc, Szir mai A. u. 10.
ME-H-M/05-078/08

Ké ke si Já nos Lász ló
3525 Mis kolc, Jó kai u. 13. II/2.
ME-H-M/05-089/09

Ko vács Gá bor
3763 Bód va szi las, Jó zsef A. u. 37.
ME-H-M/05-040/07

Mé hész Lász ló
3532 Mis kolc, An dor u. 44.
ME-H-M/05-069/08

Nagy Gyu la
3733 Ru da bá nya, Ady E. u. 8.
ME-H-M/05-027/06

Sin ka György
3980 Sá tor al ja új hely, Mó ricz Zs. u. 27.
ME-H-M/05-035/07

Si vák Lász ló
3641 Nagy bar ca, Kos suth u. 70.
ME-H-M/05-063/08

Skov ran kó Er nõ
3529 Mis kolc, Der ko vits u. 50. I/1.
ME-H-M/05-093/09

Su rá nyi Ist ván Zsolt
3534 Mis kolc, Fa zo la H. u. 7. VII/2.
ME-H-M/05-065/08

Szar ka Ju dit
3529 Mis kolc, Der ko vits u. 50. I/1.
ME-H-M/05-049/08

Ta kács Ka ta lin
3529 Mis kolc, Ba logh Ádám u. 22.
ME-H-M/05-054/08

Vas tag Sán dor
3529 Mis kolc, Per czel M. u. 23.
ME-H-M/05-071/08

Zsám bo ki Pál
3597 He jõ ke resz túr, Arany Já nos u. 4.
ME-H-M/05-102/10

Tech ni ku sok

Csiz ma dia Jó zsef né
3529 Mis kolc, Szil vás u. 9. VI/1.
ME-H-T/05-075/08

Fe hér Ist ván Gás pár
3400 Me zõ kö vesd, Köl csey Fe renc u. 21.
ME-H-T/05-104/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba dány La jos
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 8/a.
ME-Vgyá-M/05-111/10

Be res nyák Gyu la
3752 Szend rõ, Ady E. u. 17/a.
ME-Vp-M/05-057/08

Do bos At ti la
3528 Mis kolc, Rad nó ti Mik lós u. 31.
ME-Vp-M/05-108/10

Ja csó Já nos Bé la
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 9. III/3.
ME-Vp-M/05-082/08
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Ka rá csony Ta más
3530 Mis kolc, Meggyes al ja u. 4. II/3.
ME-Vp-M/05-043/07

Né meth né Tóth Sa rol ta
3528 Mis kolc, Jend ras sik u. 12.
ME-Vp-M/05-055/08

Páz mán di Pál
3400 Me zõ kö vesd, Eme se u. 10.
ME-Vp-M/05-038/07

Sal lai At ti la
3508 Mis kolc, Ná das u. 24.
ME-Vh-M/05-105/10

Sze bé nyi Er nõ
3711 Szir ma be se nyõ, Köl csey u. 65.
ME-Vp-M/05-090/09

Vi zi Ti bor Zsolt
3950 Sá ros pa tak, Ki ni zsi u. 2.
ME-Vp-M/05-058/08
ME-Vh-M/05-059/08

Tech ni ku sok

Páz mán di Pál
3400 Me zõ kö vesd, Bo gá csi u. 14. fszt/1.
ME-Vp-T/05-096/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bá rány Im re
3900 Sze rencs, Sza bad ság u. 2/a.
ME-Ve-M/05-045/07

Ben kõ Kál mán Zol tán
3529 Mis kolc, Au lich u. 20. I/1.
ME-Vgy-M/05-066/08

06 Csong rád me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bács kai Gá bor
6724 Sze ged, Bá lint Sán dor u. 6.
ME-U-M/06-045/09

Ba logh Csa ba
6791 Sze ged, Vá lyo gos u. 12.
ME-U-M/06-029/08

Bo dor Já nos
6640 Csong rád, Je ge nye u. 20.
ME-U-M/06-047/09

Csa pó Lász ló Gé za
6727 Sze ged, Ben czúr u. 3.
ME-U-M/06-031/08

Dan kó Já nos
6720 Sze ged, Dó zsa u. 2/a.
ME-U-M/06-043/08

Hal mai Lász ló
6600 Szen tes, Ba ross Gá bor u. 12.
ME-U-M/06-025/08

Ká dár Pál né
6726 Sze ged, Szent-Györ gyi Al bert u. 31.
ME-U-M/06-039/08

Kál mos Lász ló
6723 Sze ged, Ha jós u. 6/a.
ME-U-M/06-007/06

Nagy Gá bor
6726 Sze ged, Csíz u. 6/2.
ME-U-M/06-028/08

Tóth Csa ba
6646 Tö mör kény, Szán tó Ko vács Já nos u. 8.
ME-U-M/06-044/09

Va its Zol tán
6800 Hód me zõ vá sár hely, Nagy And rás Já nos u. 3.
ME-U-M/06-027/08

Val kai Jó zsef
6723 Sze ged, Al ma u. 44.
ME-U-M/06-042/08

Tech ni ku sok

Ágos ton Ist ván
6726 Sze ged, Jobb fa sor 42-44.
ME-U-T/06-037/08

Ke le men Zol tán né
6900 Ma kó, Rá day u. B/2.
ME-U-T/06-034/08

Ma rovsz ki Bé la
6726 Sze ged, Pet ro zsé nyi u. 6.
ME-U-T/06-022/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba logh Csa ba
6791 Sze ged, Vá lyo gos u. 12.
ME-H-M/06-030/08



Hal mai Lász ló
6600 Szen tes, Ba ross Gá bor u. 12.
ME-H-M/06-026/08

Jó járt Já nos
6724 Sze ged, Dam ja nich u. 15/b.
ME-H-M/06-032/08

La ka tos Ist ván
6723 Sze ged, Csu ka u. 25/a.
ME-H-M/06-040/08

Val kai Jó zsef
6723 Sze ged, Al ma u. 44.
ME-H-M/06-041/08

Tech ni ku sok

Ágos ton Ist ván
6726 Sze ged, Jobb fa sor 42-44.
ME-H-T/06-038/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Elek Ist ván
6723 Sze ged, Vi lá gos u. 13/a.
ME-Vp-M/06-046/09

Föld esi Mi hály
6725 Sze ged,  
ME-Vgyá-M/06-051/10

Fü le At ti la
6725 Sze ged, Hattyas sor 20/a.
ME-Vh-M/06-033/08

Hal mai Lász ló
6600 Szen tes, Ba ross Gá bor u. 12.
ME-Vp-M/06-024/08

Hor váth György
6721 Sze ged, Brüssze li krt. 12.
ME-Vp-M/06-036/08

Ká mán - Ga usz Ta más
6726 Sze ged,  
ME-Vgyá-M/06-050/10

Pro hász ka Csa ba
6726 Sze ged, Ved res u. 3.
ME-Vg-M/06-023/08

Zom bo ri Im re
6710 Sze ged, Ver bé na u. 12.
ME-Vp-M/06-035/08

Tech ni ku sok

Maj zik At ti la
6800 Hód me zõ vá sár hely,  
ME-Vp-T/06-049/10

Ví zi köz le ke dé si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Nagy Sán dor, Dr.
5000 Szol nok, Mécs vi rág u. 1.
ME-VK-M/06-048/09

07 Fej ér me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba gó csi Ár pád
8000 Szé kes fe hér vár, Tol nai u. 30. VI/12.
ME-U-M/07-019/07

Bal czer Já nos
2475 Ká pol nás nyék, Is ko la u. 3.
ME-U-M/07-089/09

Ba logh Mar git
8060 Mór, Dó zsa György u. 3/c.
ME-U-M/07-072/08

Bár ká nyi Zsolt
2433 Sá rosd, Ke reszt úri u. 13.
ME-U-M/07-063/08

Bí ró Já nos
8000 Szé kes fe hér vár, Ne u mann J. u. 11.
ME-U-M/07-054/08

Bog nár Ti bor
8000 Szé kes fe hér vár, To rony sor 12. I/1.
ME-U-M/07-067/08

Bol di zsár Már ton
2462 Mar ton vá sár, Ha tár u. 7.
ME-U-M/07-084/08

Bu dai Lász ló
8146 Je nõ, Pe tõ fi u. 6.
ME-U-M/07-076/08

Cif ka Já nos
2463 Tor das, Köz tár sa ság u. 8/a.
ME-U-M/07-014/08
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Csi szár Ba lázs
8000 Szé kes fe hér vár, Te mes vá ri u. 61/a.
ME-U-M/07-065/08

Csó kás Elek
2473 Vál, Rá kó czi út 71.
ME-U-M/07-107/10

Do bó Gá bor
8000 Szé kes fe hér vár, Pop rá di u. 53.
ME-U-M/07-015/08

Édes Szi lárd
8000 Szé kes fe hér vár, Hor vát Ist ván u. 20.
ME-U-M/07-046/08

Fo ga ra si Gá bor
8000 Szé kes fe hér vár, Tom pa Mi hály u. 25.
ME-U-M/07-045/08

Fü löp Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Hu ba u. 6.
ME-U-M/07-038/08

Gyu ri cza Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Köny ves K. u. 24.
ME-U-M/07-048/08

Ha va si Lász ló
2400 Du na új vá ros, Ró mai krt. 9/d. IV/1.
ME-U-M/07-088/09

He red György
8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi u. 14.
ME-U-M/07-023/07

Ka ma rás At ti la
8096 Su ko ró, Haj nal köz 8.
ME-U-M/07-111/10

Kra tan csik Bé la
2481 Ve len ce, Fõ u. 110.
ME-U-M/07-058/08

La ka tos Mar git
8000 Szé kes fe hér vár, Sár kány kú ti u. 10.
ME-U-M/07-039/08

Lán czos Já nos
8000 Szé kes fe hér vár, Nagy szom ba ti u. 31.
ME-U-M/07-061/08

Lán gi Ju dit
8053 Bo dajk, Dó zsa György u. 1. I/2.
ME-U-M/07-070/08

La ub Já nos
2066 Szár, Rá kó czi u. 75.
ME-U-M/07-100/09

Ma jo ros Ba lázs
8000 Szé kes fe hér vár, Zsol nai u. 52.
ME-U-M/07-093/09

Me zei Ju dit
8000 Szé kes fe hér vár, Ady End re u. 22.
ME-U-M/07-021/07

Me zõ Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Ág u. 4.
ME-U-M/07-037/08

Mol nár Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Sze der köz 1/a.
ME-U-M/07-059/08

Mo nics Pé ter
8000 Szé kes fe hér vár, Ber kes ltp. 34.
ME-U-M/07-050/08

Nagy Ta más
8000 Szé kes fe hér vár, Szé che nyi u. 43.
ME-U-M/07-044/08

Pálf fy György
8000 Szé kes fe hér vár, Jan csár u. 17. IV/10.
ME-U-M/07-042/08

Pa ta ki At ti la
2400 Du na új vá ros, Mar ti no vics u. 9. fszt. 1.
ME-U-M/07-017/07

Pé li né Fü löp Györ gyi
8000 Szé kes fe hér vár, Tak sony u. 14/a.
ME-U-M/07-033/08

Pin tér Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Sü tõ u. 40. I/6.
ME-U-M/07-074/08

Saj ni Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Ke szeg fal vi köz 11/c.
ME-U-M/07-080/08

So mo rai Bé la
2475 Ká pol nás nyék, Ba las sa u. 3/b.
ME-U-M/07-009/06

Szatz ger Ág nes
8000 Szé kes fe hér vár, Zsom bo lyai u. 42.
ME-U-M/07-056/08

Sze me rei Sán dor
8000 Szé kes fe hér vár, Al más sy ln. 13. I/17.
ME-U-M/07-025/07

The isz Im re
8123 So po nya, Dó zsa György u. 12.
ME-U-M/07-095/09

Ti már Gá bor
2400 Du na új vá ros, We i ner Ti bor krt. 3. III/1.
ME-U-M/07-004/06

Tra u ser At ti la
8000 Szé kes fe hér vár, Ki ni zsi u. 24.
ME-U-M/07-027/07



Var ga Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Jó zsef A. u. 9. IV/14.
ME-U-M/07-051/08

Vö rös Zol tán
2060 Bics ke, Szent Lász ló u. 28.
ME-U-M/07-102/10

Zát rok Ár pád
8000 Szé kes fe hér vár, Vö rös marty tér 10.
ME-U-M/07-113/10

Tech ni ku sok

Bá nyi Zol tán
2459 Rác al más, So mo gyi Bé la u. 64.
ME-U-T/07-104/10

Bor bás Sán dor
8154 Pol gár di, Beth len Gá bor u. 16.
ME-U-T/07-115/10

Go ralsz ky Nor bert
2490 Pusz ta sza bolcs, Vas út u. 1.
ME-U-T/07-035/08

Her czeg György
8000 Szé kes fe hér vár, Ga lán tai u. 71.
ME-U-T/07-053/08

Hu nya Zsolt
2060 Bics ke, Arany Já nos u. 40.
ME-U-T/07-081/08

Ju hász Csa ba
2066 Új ba rok, Fõ u. 13.
ME-U-T/07-086/09

Ke re csé nyi Ti bor
8093 Lo vas be rény, Vá sár u. 12.
ME-U-T/07-090/09

Ma jor Ta más
8000 Szé kes fe hér vár, La ka tos u. 12.
ME-U-T/07-079/08

Nagy Zol tán
2400 Du na új vá ros, Ba logh Á. u. 2. III/1.
ME-U-T/07-031/08

Neh rer György
8000 Szé kes fe hér vár, Zsol nai u. 55.
ME-U-T/07-002/06

Osz to tics Zol tán
8000 Szé kes fe hér vár, Zom bo ri u. 16.
ME-U-T/07-052/08

Si mó ka Pé ter
8000 Szé kes fe hér vár, Lip tói u. 1.
ME-U-T/07-062/08

Sza bó Mik lós
2400 Du na új vá ros, Hu nya di u. 44.
ME-U-T/07-001/08

Sza bolcs Lász ló
2400 Du na új vá ros, Vas mû út 6. IV/2.
ME-U-T/07-097/09

Ti már Ti bor
8000 Szé kes fe hér vár, Bát ky Zs. u. 6. I/1.
ME-U-T/07-040/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba gó csi Ár pád
8000 Szé kes fe hér vár, Tol nai u. 30. VI/12.
ME-H-M/07-020/07

Ba logh Mar git
8060 Mór, Dó zsa György u. 3/c.
ME-H-M/07-073/08

Bár ká nyi Zsolt
2433 Sá rosd, Ke reszt úri u. 13.
ME-H-M/07-064/08

Bí ró Já nos
8000 Szé kes fe hér vár, Ne u mann J. u. 11.
ME-H-M/07-055/08

Bog nár Ti bor
8000 Szé kes fe hér vár, To rony sor 12. I/1.
ME-H-M/07-068/08

Bol di zsár Már ton
2462 Mar ton vá sár, Ha tár u. 7.
ME-H-M/07-085/08

Bu dai Lász ló
8146 Je nõ, Pe tõ fi u. 6.
ME-H-M/07-077/08

Cif ka Já nos
2463 Tor das, Köz tár sa ság u. 8/a.
ME-H-M/07-032/08

Csi szár Ba lázs
8000 Szé kes fe hér vár, Te mes vá ri u. 61/a.
ME-H-M/07-066/08

Csó kás Elek
2473 Vál, Rá kó czi út 71.
ME-H-M/07-108/10

Do bó Gá bor
8000 Szé kes fe hér vár, Pop rá di u. 53.
ME-H-M/07-016/08
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Édes Szi lárd
8000 Szé kes fe hér vár, Hor vát Ist ván u. 20.
ME-H-M/07-047/08

Gyu ri cza Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Köny ves K. u. 24.
ME-H-M/07-049/08

He red György
8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi u. 14.
ME-H-M/07-024/07

Ka ma rás At ti la
8096 Su ko ró, Haj nal köz 8.
ME-H-M/07-112/10

Lán gi Ju dit
8053 Bo dajk, Dó zsa György u. 1. I/2.
ME-H-M/07-071/08

La ub Já nos
2066 Szár, Rá kó czi u. 75.
ME-H-M/07-101/09

Ma jo ros Ba lázs
8000 Szé kes fe hér vár, Zsol nai u. 52.
ME-H-M/07-094/09

Me zei Ju dit
8000 Szé kes fe hér vár, Ady End re u. 22.
ME-H-M/07-022/07

Me zõ Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Ág u. 4.
ME-H-M/07-003/08

Mol nár Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Sze der köz 1/a.
ME-H-M/07-060/08

Pálf fy György
8000 Szé kes fe hér vár, Jan csár u. 17. IV/10.
ME-H-M/07-043/08

Pé li né Fü löp Györ gyi
8000 Szé kes fe hér vár, Tak sony u. 14/a.
ME-H-M/07-034/08

Pin tér Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Sü tõ u. 40. I/6.
ME-H-M/07-075/08

Saj ni Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Ke szeg fal vi köz 11/c.
ME-H-M/07-109/10

So mo rai Bé la
2475 Ká pol nás nyék, Ba las sa u. 3/b.
ME-H-M/07-010/06

Szatz ger Ág nes
8000 Szé kes fe hér vár, Zsom bo lyai u. 42.
ME-H-M/07-057/08

Sze me rei Sán dor
8000 Szé kes fe hér vár, Al más sy ln. 13. I/17.
ME-H-M/07-026/07

Szi lá gyi Zsu zsa
8089 Vér te sa csa, Rá kó czi út 20.
ME-H-M/07-106/10

The isz Im re
8123 So po nya, Dó zsa György u. 12.
ME-H-M/07-096/09

Tra u ser At ti la
8000 Szé kes fe hér vár, Ki ni zsi u. 24.
ME-H-M/07-028/07

Vö rös Zol tán
2060 Bics ke, Szent Lász ló u. 28.
ME-H-M/07-103/10

Zát rok Ár pád
8000 Szé kes fe hér vár, Vö rös marty tér 10.
ME-H-M/07-114/10

Tech ni ku sok

Bá nyi Zol tán
2459 Rác al más, So mo gyi Bé la u. 64.
ME-H-T/07-105/10

Bor bás Sán dor
8154 Pol gár di, Beth len Gá bor u. 16.
ME-H-T/07-116/10

Go ralsz ky Nor bert
2490 Pusz ta sza bolcs, Vas út u. 1.
ME-H-T/07-036/08

Hu nya Zsolt
2060 Bics ke, Arany Já nos u. 40.
ME-H-T/07-082/08

Ju hász Csa ba
2066 Új ba rok, Fõ u. 13.
ME-H-T/07-087/09

Sza bó Mik lós
2400 Du na új vá ros, Hu nya di u. 44.
ME-H-T/07-069/08

Sza bolcs Lász ló
2400 Du na új vá ros, Vas mû út 6. IV/2.
ME-H-T/07-098/09

Ti már Ti bor
8000 Szé kes fe hér vár, Bát ky Zs. u. 6. I/1.
ME-H-T/07-041/08



Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ka ma rás At ti la
8096 Su ko ró, Haj nal köz 8.
ME-Vp-M/07-110/08

Nagy Ist ván
8151 Sza bad battyán, Csók Ist ván u. 21.
ME-Vp-M/07-078/08

Pa ta ki At ti la
2400 Du na új vá ros, Mar ti no vics u. 9. fszt. 1.
ME-Vp-M/07-018/07

Var ga Gá bor
8000 Szé kes fe hér vár, Gáz u. 1/d. II/9.
ME-Vp-M/07-099/09

Tech ni ku sok

Rucs ka Ká roly
8151 Sza bad battyán, Jó zsef At ti la u. 5/a.
ME-Vp-T/07-083/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bics kei Já nos
2490 Pusz ta sza bolcs, Sport út 26/2.
ME-Vgy-M/07-091/09

Nagy Sán dor
8000 Szé kes fe hér vár, Kas sai u. 71.
ME-Vgy-M/07-092/09

08 Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bo dor Je nõ
9200 Mo son ma gya ró vár, Tûz li li om u. 26.
ME-U-M/08-001/09

Bor bély Sán dor
9151 Ab da, Hu nya di u. 2.
ME-U-M/08-019/08

Bu ruzs Gá bor
9024 Gyõr, Ik va u. 39. II./6.
ME-U-M/08-010/10

Csi gó And rás
9300 Csor na, Tán csics M. u. 76/A.
ME-U-M/08-008/10

Csong rá di Fá bi án
9062 Kis bajcs, Pe tõ fi S. u. 13.
ME-U-M/08-005/08

Cson tos Mik lós
9172 Gyõr zá moly, Szé che nyi u. 21/b.
ME-U-M/08-009/08

Csor dás Pé ter
9028 Gyõr, Röp pen tyû u. 17/4.
ME-U-M/08-014/08

De ko vics Lász ló
9028 Gyõr, Já ki u. 6.
ME-U-M/08-006/09

Fá tay Ta más
9024 Gyõr, Du go nics u. 5.
ME-U-M/08-005/09

Fe hér Csa ba
9400 Sop ron, Ba ross u. 8/d.
ME-U-M/08-008/09

Fre i ler Lász ló
9400 Sop ron, Páz mány P. u. 9.
ME-U-M/08-018/08

Ga ál Lász ló
9400 Sop ron, De ák tér 44.
ME-U-M/08-031/08

Ge cser Bé la
9028 Gyõr, Gá bor Áron u. 28.
ME-U-M/08-023/08

Gõ sy Gá bor
9030 Gyõr, Szõ lõs kert u. 8.
ME-U-M/08-009/09

Há mo ri Sán dor né Kas nyik Ka ta lin
9026 Gyõr, Ró nay J. u. 17.
ME-U-M/08-024/08

He ge dûs At ti la
9028 Gyõr, Szé na u. 11.
ME-U-M/08-002/07

Hen din ger Ba lázs
9027 Gyõr, Tom pa u. 7.
ME-U-M/08-034/08

Hor váth Ber na dett
9026 Gyõr, Dam ja nich u. 19.
ME-U-M/08-011/08

Hor váth La jos
9028 Gyõr, Isa szeg u. 9/B.
ME-U-M/08-012/10
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Iván Jó zsef
9023 Gyõr, Tö rök I. u. 25.
ME-U-M/08-015/08

Kár pá ti Fe renc
9022 Gyõr, Liszt F. u. 4.
ME-U-M/08-002/09

Kiss né Lõ ke Már ta
9081 Gyõ rúj ba rát, Lász ló u. 45.
ME-U-M/08-028/08

Koch Ró bert
9400 Sop ron, Fá cán u. 6.
ME-U-M/08-029/08

Ko vács Ákos
9030 Gyõr, Ár kos kert u. 1.
ME-U-M/08-010/09

Ko vács Gá bor
9026 Gyõr, Ál do zat u. 17.
ME-U-M/08-006/08

Ko zá ri György
9024 Gyõr, Vé csey u. 16.
ME-U-M/08-011/09

Mal ler Ti bor
9143 Ene se, Bar tók u. 4.
ME-U-M/08-030/08

Má y er Gyu la
9143 Ene se, Fecs ke u. 10.
ME-U-M/08-027/08

Men tes Zol tán
9021 Gyõr, Ba ross u. 21/b.
ME-U-M/08-003/09

Nagy Ákos
9300 Csor na, Jó zsef A. u.  66.
ME-U-M/08-009/10

Nagy Gab ri el la
9200 Mo son ma gya ró vár, Új he lyi u. 21.
ME-U-M/08-026/08

Osán Lász ló
9081 Gyõ rúj ba rát, Fõ u. 55.
ME-U-M/08-010/08

Papp Sán dor
8438 Veszp rém var sány, Rá kó czi F. u. 41.
ME-U-M/08-032/08

Pécs vá ra di Pé ter
9421 Fer tõ rá kos, Pa tak sor 10.
ME-U-M/08-021/08

Pod rácz ky Lász ló
9023 Gyõr, If jú ság krt. 102.
ME-U-M/08-025/08

Ra ki ta And rás
9022 Gyõr, Batt hy ány tér 11.
ME-U-M/08-016/08

Sá gi Já nos
9026 Gyõr, Bá csai út 185.
ME-U-M/08-013/08

Sá gi Já nos né
9026 Gyõr, Bá csai út 185.
ME-U-M/08-012/08

Sü me gi Pé ter
9025 Gyõr, Rad nó ti u. 44/a.
ME-U-M/08-007/08

Sza bó Csa ba
9011 Gyõr, Pin ce u. 22.
ME-U-M/08-001/08

Ta kács né Leh ner Ma ri an na
9030 Gyõr, Szá va u. 8/D.
ME-U-M/08-002/10

Tar ró Zsolt
9233 Li pót, Sza bad ság u. 64.
ME-U-M/08-001/10

Tom pa Mi hály
9024 Gyõr, Ik va u. 43.
ME-U-M/08-017/08

Tóth Ist ván Já nos
9026 Gyõr, Tá bor u. 22.
ME-U-M/08-011/10

Trin ger Ba lázs
9028 Gyõr, Gá bor Áron u. 34.
ME-U-M/08-007/09

Var ga Zol tán Lász ló
9026 Gyõr, Roz ma ring u. 13.
ME-U-M/08-033/08

Var gá né Gyi me si Il di kó
9200 Mo son ma gya ró vár, Terv u. 19.
ME-U-M/08-020/08

Ve nesz Lász ló
9012 Gyõr, Öreg u. 56.
ME-U-M/08-003/07

Völgy esi Zsolt
9023 Gyõr, Tö rök Ist ván u. 27.
ME-U-M/08-004/09

Wim mer Jó zsef
9023 Gyõr, Ko dály Zol tán u. 23.
ME-U-M/08-004/08

Zen tai Zsolt
9011 Gyõr, Ken de res u. 31.
ME-U-M/08-008/08



Tech ni ku sok

Deb re cze ni Már ton Pál
9024 Gyõr, Cu ha u. 7.
ME-U-T/08-001/09

Ke le men La jos
9400 Sop ron, Mész ve rem u. 17/a.
ME-U-T/08-005/08

Kiss Jó zsef
9330 Ka pu vár, Fõ tér 14.
ME-U-T/08-003/08

Ko vács Ta más
8500 Pá pa, Igal u. 3.
ME-U-T/08-002/06

Ko vács Zsolt
9024 Gyõr, Zrí nyi u. 72.
ME-U-T/08-033/07

Mo há csi Ta más
9022 Gyõr, Ár pád u. 14.
ME-U-T/08-006/08

Nagy Jó zsef
9023 Gyõr, If jú ság krt. 43.
ME-U-T/08-002/08

Pin tér Ba lázs
9400 Sop ron, Ki rály J. u. 6.
ME-U-T/08-004/08

Som or jai Ti bor né (szül: Fi czek Zsu zsan na)
9030 Gyõr, Ist ván ki rály u. 20.
ME-U-T/08-001/10

Vár ko nyi Ist ván
9300 Csor na, Thö köly u. 4.
ME-U-T/08-001/08

Ve csey Ti bor
9300 Csor na, Ka kukk u. 6.
ME-U-T/08-004/06

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bo dor Je nõ
9200 Mo son ma gya ró vár, Tûz li li om u. 26.
ME-H-M/08-001/09

Csi gó And rás
9300 Csor na, Tán csics M. u. 76/A.
ME-H-M/08-009/10

Csor dás Pé ter
9028 Gyõr, Röp pen tyû u. 17/4.
ME-H-M/08-005/08

De ko vics Lász ló
9028 Gyõr, Já ki u. 6.
ME-H-M/08-005/09

Duk kon Mik lós
9400 Sop ron, Bal fi út 71.
ME-H-M/08-006/08

Fe hér Csa ba
9400 Sop ron, Ba ross u. 8/d.
ME-H-M/08-007/09

Ga ál Lász ló
9400 Sop ron, De ák tér 44.
ME-H-M/08-014/08

Ge cser Bé la
9028 Gyõr, Gá bor Áron u. 28.
ME-H-M/08-007/08

Há mo ri Sán dor né Kas nyik Ka ta lin
9026 Gyõr, Ró nay J. u. 17.
ME-H-M/08-008/08

He ge dûs At ti la
9028 Gyõr, Szé na u. 11.
ME-H-M/08-001/07

Hen din ger Ba lázs
9027 Gyõr, Tom pa u. 7.
ME-H-M/08-017/08

Hor váth La jos
9028 Gyõr, Isa szeg u. 9/b.
ME-H-M/08-012/10

Kár pá ti Fe renc
9022 Gyõr, Liszt F. u. 4.
ME-H-M/08-002/09

Kiss né Lõ ke Már ta
9081 Gyõ rúj ba rát, Lász ló u. 45.
ME-H-M/08-011/08

Koch Ró bert
9400 Sop ron, Fá cán u. 6.
ME-H-M/08-012/08

Ko vács Ákos
9030 Gyõr, Ár kos kert u. 1.
ME-H-M/08-008/09

Ko zá ri György
9024 Gyõr, Vé csey u. 16.
ME-H-M/08-009/09

Kör men di Ti bor
9028 Gyõr, Kis megy eri u. 7/B.
ME-H-M/08-002/10

Mal ler Ti bor
9143 Ene se, Bar tók u. 4.
ME-H-M/08-013/08
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Má y er Gyu la
9143 Ene se, Fecs ke u. 10.
ME-H-M/08-010/08

Men tes Zol tán
9021 Gyõr, Ba ross u. 21/b.
ME-H-M/08-003/09

Nagy Ákos
9300 Csor na, Jó zsef A. u. 66.
ME-H-M/08-010/10

Papp Sán dor
8438 Veszp rém var sány, Rá kó czi F. u. 41.
ME-H-M/08-015/08

Pod rácz ky Lász ló
9023 Gyõr, If jú ság krt. 102.
ME-H-M/08-009/08

Sá gi Já nos
9026 Gyõr, Bá csai út 185.
ME-H-M/08-003/08

T. Kiss Lász ló
9023 Gyõr, Ko dály Z. u. 12.
ME-H-M/08-004/08

Ta kács né Keh ner Ma ri an na
9030 Gyõr, Szá va u. 8/D.
ME-H-M/08-003/10

Tar ró Zsolt
9233 Li pót, Sza bad ság u. 64.
ME-H-M/08-001/10

Tóth Ist ván Já nos
9026 Gyõr, Gá bor Áron u. 34.
ME-H-M/08-011/10

Trin ger Ba lázs
9028 Gyõr, Gá bor Áron u. 34.
ME-H-M/08-006/09

Var ga Zol tán Lász ló
9026 Gyõr, Roz ma ring u. 13.
ME-H-M/08-016/08

Ve nesz Lász ló
9012 Gyõr, Öreg u. 56.
ME-H-M/08-002/07

Völgy esi Zsolt
9023 Gyõr, Tö rök Ist ván u. 27.
ME-H-M/08-004/09

Tech ni ku sok

Ke le men La jos
9400 Sop ron, Mész ve rem u. 17/a.
ME-H-T/08-002/08

Ko vács Ta más
8500 Pá pa, Igal u. 3.
ME-H-T/08-002/06

Ko vács Zsolt
9024 Gyõr, Zrí nyi u. 72.
ME-H-T/08-001/07

Mo há csi Ta más
9022 Gyõr, Ár pád u. 14.
ME-H-T/08-003/08

Nagy Jó zsef
9023 Gyõr, If jú ság krt. 43.
ME-H-T/08-001/08

Som or jai Ti bor né (szül: Fi czek Zsu zsan na)
9030 Gyõr, Ist ván ki rály u. 20.
ME-H-T/08-001/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba logh Gyu la
9400 Sop ron, Ma lom u. 16/a.
ME-Vg-M/08-007/08

Bár do si Iván
9400 Sop ron, Kos suth L. u. 53.
ME-Vp-M/08-003/08

Bir cher An tal
9400 Sop ron, Kõ sze gi u. 20.
ME-Vg-M/08-006/08

Fel ler Lász ló
9400 Sop ron, Hand ler N. u. 45.
ME-Vg-M/08-002/08

Ga ál Lász ló
9400 Sop ron, De ák tér 44.
ME-Vp-M/08-001/08

Ha ra go vics Jó zsef
9400 Sop ron, Schá már K. u. 3.
ME-Vg-M/08-003/08

Hu szár Pé ter
9022 Gyõr, Baj csy-Zsi linsz ky u. 8.
ME-Vp-M/08-006/08

Ke le men Ti bor
9400 Sop ron, Ibo lya u. 20.
ME-Vg-M/08-001/08

Ku pai Sán dor
9023 Gyõr, Ti ha nyi Á. u. 83.
ME-Vp-M/08-001/06



Mó rocz Pé ter
9400 Sop ron, Ba ross u. 8/a.
ME-Vg-M/08-004/08

Nagy Ti bor
9400 Sop ron, Ál lo más u. 2.
ME-Vg-M/08-008/08

Or bán Ár pád
9400 Sop ron, Te le ki u. 31.
ME-Vg-M/08-005/08

Stangl Gá bor
9400 Sop ron, Sop ro ni Hor váth J. u. 35.
ME-Vp-M/08-002/08

Szij jár tó Ist ván
9024 Gyõr, Ma jo rok u. 6.
ME-Vp-M/08-002/07

Var ga Zsolt
9400 Sop ron, Ra uch A. u. 12.
ME-Vp-M/08-004/08

Va sza ry Ba lázs
9028 Gyõr, Sop ro ni u. 11.
ME-Vp-M/08-003/07

We in ber ger Ká roly
9400 Sop ron, Te le ki P. u. 19.
ME-Vp-M/08-005/08

Tech ni ku sok

Be kó Lász ló
9400 Sop ron, Ma kó u. 17.
ME-Vg-T/08-001/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Feld mann Már ton
9494 Sop ron-Balf, Bo zi u. 29.
ME-Ve-M/08-003/08

Har tyá ni György
9400 Sop ron, Ki rály J. u. 8.
ME-Ve-M/08-001/08

Se i fert Ist ván
9400 Sop ron, Út tö rõ u. 24.
ME-Ve-M/08-005/08

Tóth Ger gely And rás
9400 Sop ron, IV. Lász ló ki rály u. 65.
ME-Ve-M/08-002/08

Zim mer Jó zsef
9400 Sop ron, Mar git bá nyai u. 14/a.
ME-Ve-M/08-004/08

Tech ni ku sok

Bí ró-Fü löp Já nos
9400 Sop ron, Szt. György u. 17.
ME-Ve-T/08-002/08

Ri ba rits Gá bor
9436 Fer tõ szép lak, Hu nya di u. 8.
ME-Ve-T/08-001/08

09 Haj dú-Bi har me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bal la Ot tó
4031 Deb re cen, Bal ma zúj vá ro si u. 10.
ME-U-M/09-042/10

Ba ra nyai La jos Ri chárd
4031 Deb re cen, De rék u. 92. III/11.
ME-U-M/09-013/07

Csá ki Jó zsef
4028 Deb re cen, Ho mok u. 26.
ME-U-M/09-024/08

Cse re pes Jó zsef
4031 Deb re cen, De rék u. 49. I/3.
ME-U-M/09-030/08

Csi ge Sán dor
4200 Haj dú szo bosz ló, Hõ for rás u. 97.
ME-U-M/09-022/08

Csong rá di Pé ter
4032 Deb re cen, Dó czy J. u. 24. III/8.
ME-U-M/09-031/08

Da kó And rea
4031 Deb re cen, Szé che nyi u. 101.
ME-U-M/09-035/09

Dan kó Ká roly
4034 Deb re cen, Me zõ u. 16.
ME-U-M/09-041/10

De dinsz ky And rás
4029 Deb re cen, Csa pó u. 65.
ME-U-M/09-021/08

Fa ze kas Tí mea
4200 Haj dú szo bosz ló, Eg res sy B. 7.
ME-U-M/09-044/10
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Gál Gab ri el la
4029 Deb re cen, Ló rántf fy u. 2.
ME-U-M/09-039/09

Hat há zy Ákos György
4028 Deb re cen, Di csõ fi u. 8.
ME-U-M/09-034/08

Hol ló Jó zsef
4034 Deb re cen, Fe hér gyar mat u. 9.
ME-U-M/09-023/08

Hos só At ti la
4028 Deb re cen, Ho mok u. 55.
ME-U-M/09-012/07

Ke re kes Ti bor
4211 Ebes, Pe tõ fi u. 7.
ME-U-M/09-014/07

Kiss Lász ló
4032 Deb re cen, Tar ján u. 34.
ME-U-M/09-032/08

Ko csis Tün de
4274 Hosszú pá lyi, Ger gely u. 52.
ME-U-M/09-019/07

Kri vi Bé la
4032 Deb re cen, Kom lós sy u. 34. III/4.
ME-U-M/09-040/09

Laj tos Ti bor
4032 Deb re cen, Soó Re zsõ u. 15.
ME-U-M/09-036/09

Má té Sán dor
4028 Deb re cen, Szig li ge ti u. 16.
ME-U-M/09-025/08

Mo csá ri At ti la
4225 Deb re cen-Jó zsa, Szi rom u. 35.
ME-U-M/09-028/08

Mo gyo rós Já nos
4027 Deb re cen, Sí nai M. u. 35. III/16.
ME-U-M/09-027/08

Nagy Já nos
4033 Deb re cen, Sám so ni út 20.
ME-U-M/09-017/07

Pé ter Pál
4030 Deb re cen, Je ge nye u. 19.
ME-U-M/09-016/07

Sza bó Ka ta lin Zsu zsa
4200 Haj dú szo bosz ló, Ma jor u. 7.
ME-U-M/09-043/10

Sza bó Lász ló
4032 Deb re cen, Ve zér u. 8.
ME-U-M/09-029/08

Szal ka Já nos né Tö rök Ber ta
4032 Deb re cen, Mik száth K. u. 11. III/2.
ME-U-M/09-033/08

Szász Ró bert
4028 Deb re cen, Dam ja nich u. 36.
ME-U-M/09-018/07

Ta so nyi And rás Zsolt
4264 Nyír áb rány, Kos suth u. 13.
ME-U-M/09-026/08

Var ga Lász ló
4030 Deb re cen, Bu dai Ézsa i ás u. 39.
ME-U-M/09-037/09

Var ga Mik lós
4032 Deb re cen, Pé chy u. 7.
ME-U-M/09-015/07

Vi da Sán dor né
4030 Deb re cen, Le in in gen u. 37.
ME-U-M/09-038/09

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bal la Ot tó
4031 Deb re cen, Bal ma zúj vá ro si u. 10.
ME-H-M/09-018/10

Cse re pes Jó zsef
4031 Deb re cen, De rék u. 49. I/3.
ME-H-M/09-010/08

Csi ge Sán dor
4200 Haj dú szo bosz ló, Hõ for rás u. 97.
ME-H-M/09-007/08

Csong rá di Pé ter
4032 Deb re cen, Dó czy J. u. 24. III/8.
ME-H-M/09-011/08

Dan kó Ká roly
4034 Deb re cen, Me zõ u. 16.
ME-H-M/09-017/10

De dinsz ky And rás
4029 Deb re cen, Csa pó u. 65.
ME-H-M/09-005/08

Fa ze kas Tí mea
4200 Haj dú szo bosz ló, Eg res sy B. u. 7.
ME-H-M/09-021/10

Fé nyes Ta más
4032 Deb re cen, Ká ro li Gás pár u. 250.
ME-H-M/09-020/10



Fü ze si Mik lós Fe renc

4028 Deb re cen, Be sze J. u. 2.

ME-H-M/09-009/08

Gál Gab ri el la

4029 Deb re cen, Ló rántf fy u. 2.

ME-H-M/09-015/09

Hol ló Jó zsef

4034 Deb re cen, Fe hér gyar mat u. 9.

ME-H-M/09-008/08

Hos só At ti la

4028 Deb re cen, Ho mok u. 55.

ME-H-M/09-002/07

Ko csis Tün de

4274 Hosszú pá lyi, Ger gely u. 52.

ME-H-M/09-004/07

Kri vi Bé la

4032 Deb re cen, Kom lós sy u. 34. III/4.

ME-H-M/09-016/09

Pé ter Pál

4030 Deb re cen, Je ge nye u. 19.

ME-H-M/09-003/07

Sza bó Ka ta lin Zsu zsa

4200 Haj dú szo bosz ló, Ma jor u. 7.

ME-H-M/09-019/10

Sza lay Ti bor

4033 Deb re cen, Ker tész u. 7.

ME-H-M/09-012/08

Var ga Lász ló

4030 Deb re cen, Bu dai Ézsa i ás u. 39.

ME-H-M/09-013/09

Vi da Sán dor né

4030 Deb re cen, Le in in gen u. 37.

ME-H-M/09-014/09

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bá ló End re

4024 Deb re cen, Kos suth u. 18.

ME-Vh-M/09-001/06

Csong rá di Pé ter

4032 Deb re cen, Dó czy J. u. 24. III/8.

ME-Vp-M/09-005/08

Gál Gab ri el la
4029 Deb re cen, Ló rántf fy u. 2.
ME-Vp-M/09-006/08

Kiss Ist ván
4272 Sá ránd, Kos suth u. 9.
ME-Vp-M/09-009/09

Nyit rai Jó zsef
4225 Deb re cen-Jó zsa, Har mat u. 16/A.
ME-Vp-M/09-012/10

Sá ri Mi hály
4183 Ka ba, Köl csey u. 3.
ME-Vp-M/09-011/10

Sza bó Ist ván
4031 Deb re cen, Ist ván út 69. IV/12.
ME-Vp-M/09-002/06

Tóth né Mol nár Be at rix
4031 Deb re cen, De rék u. 34. III/11.
ME-Vp-M/09-008/09

Tech ni ku sok

An tal Jó zsef
4274 Hosszú pá lyi, Ba go si út 13.
ME-Vp-T/09-010/09

Dé tár Lász ló
4200 Haj dú szo bosz ló, Ke reszt u. 3/a.
ME-Vp-T/09-004/08

Só nyák La jos
4027 Deb re cen, Nyár u. 5. I/3.
ME-Vp-T/09-007/09
ME-Vh-T/09-002/09

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bart ha Já nos né
4026 Deb re cen, Beth len u. 37. VII/44.
ME-Vgy-M/09-002/08

Bõ ti An tal
4031 Deb re cen, Kis he gye si út 26. fszt. 2.
ME-Ve-M/09-003/09
ME-Vgy-M/09-003/09

Papp Fe renc
4034 Deb re cen, Lut her u. 20.
ME-Ve-M/09-002/07
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10 He ves me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bar na Lász ló
3300 Eger, Val lon út 9.
ME-U-M/10-019/08

Bez zeg Lász ló
3200 Gyön gyös, Hárs fa u. 7.
ME-U-M/10-028/10

Buk ta Csa ba
3300 Eger, Rá kó czi út 18.
ME-U-M/10-025/10

Bun dics Zol tán
3325 Nosz vaj, Töl gyes út 4.
ME-U-M/10-001/06

De ák Csil la
3300 Eger, Had nagy út 22. II/16.
ME-U-M/10-004/06

Fri gyik Lász ló né
3324 Fel sõ tár kány, Kis fa lu dy u. 2/2.
ME-U-M/10-007/06

Gál Ber ta lan
3300 Eger, Po zso nyi út 2. I/13.
ME-U-M/10-009/06

Hús vé ti Iván Zol tán
3300 Eger, Só ház út 16. I/4.
ME-U-M/10-003/06

Ka to ná né Vend rei Má ria
3300 Eger, Csi ky S. u. 9.
ME-U-M/10-018/08

Ké ke si Ti bor
3399 An dor nak tá lya, Rej tõ J. u. 6.
ME-U-M/10-016/08

Ma y er Re zsõ
3300 Eger, Nap su gár u. 4.
ME-U-M/10-034/10

No vák Sán dor
3300 Eger, Vá lyi I. u. 11.
ME-U-M/10-030/10

Pál Ist ván
3300 Eger, Tát ra u. 4.
ME-U-M/10-026/10

Pel le Jó zsef
3300 Eger, Eg ri Csil la gok u. 41.
ME-U-M/10-032/10

Rap csák Ró bert
3390 Fü ze sa bony, Ko dály Z. u. 10.
ME-U-M/10-005/06

Si mon La jos
3212 Gyön gyös ha lász, At ká ri út 32/2.
ME-U-M/10-006/06

Som fai Pé ter
3200 Gyön gyös, Szõ lõs kert u. 2.
ME-U-M/10-021/08

Stu der Bé la
3300 Eger, Szü ret u. 20.
ME-U-M/10-017/08

Sza ba dos Sza bolcs
3360 He ves, Szé che nyi u. 2.
ME-U-M/10-024/09

Tóth Gá bor
3327 No vaj, Gár do nyi út 21.
ME-U-M/10-022/08

Tóth Ta más
3390 Fü ze sa bony, Egyet ér tés u. 2. II/12.
ME-U-M/10-008/06

Tóth pál At ti la
3360 He ves, Mun ká csy u. 54.
ME-U-M/10-031/10

Uta si Ben já min
3300 Eger, Tár ká nyi u. 2
ME-U-M/10-027/10

Var ga Já nos
3348 Szil vás vá rad, Park u. 9.
ME-U-M/10-023/09

Tech ni ku sok

Buk ta Já nos
3378 Me zõ sze me re, Sza bad ság u. 55.
ME-U-T/10-033/10

Var ga Bé lá né
3300 Eger, Bras sói u. 5.
ME-U-T/10-029/10

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bar na Lász ló
3300 Eger, Val lon út 9.
ME-H-M/10-019/08



Bez zeg Lász ló
3200 Gyön gyös, Hárs fa u. 7.
ME-H-M/10-028/10

Buk ta Csa ba
3300 Eger, Rá kó czi út 18.
ME-H-M/10-025/10

Gál Ber ta lan
3300 Eger, Po zso nyi út 2. I/13.
ME-H-M/10-009/06

Hús vé ti Iván Zol tán
3300 Eger, Só ház út 16. I/4.
ME-H-M/10-003/06

Ka to ná né Vend rei Má ria
3300 Eger, Csi ky S. u. 9.
ME-H-M/10-018/08

Ké ke si Ti bor
3399 An dor nak tá lya, Rej tõ J. u. 6.
ME-H-M/10-016/08

Ma y er Re zsõ
3300 Eger, Nap su gár u. 4.
ME-H-M/10-034/10

No vák Sán dor
3300 Eger, Vá lyi I. u. 11.
ME-H-M/10-030/10

Pál Ist ván
3300 Eger, Tát ra u. 4.
ME-H-M/10-026/10

Pel le Jó zsef
3300 Eger, Eg ri Csil la gok u. 41.
ME-H-M/10-032/10

Rap csák Ró bert
3390 Fü ze sa bony, Ko dály Z. u. 10.
ME-H-M/10-005/06

Si mon La jos
3212 Gyön gyös ha lász, At ká ri út 32/2.
ME-H-M/10-006/06

Som fai Pé ter
3200 Gyön gyös, Szõ lõs kert u. 2.
ME-H-M/10-021/08

Sze ren csi Gá bor
3300 Eger, Mak lá ri út 45.
ME-H-M/10-002/06

Uta si Ben já min
3300 Eger, Tár ká nyi Bé la u. 2.
ME-H-M/10-027/10

Tech ni ku sok

Buk ta Já nos
3378 Me zõ sze me re, Sza bad ság u. 55.
ME-H-T/10-033/10

Var ga Bé lá né
3300 Eger, Bras sói u. 5.
ME-H-T/10-029/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Tech ni ku sok

Mes ter Ist ván
3356 Komp olt, Al kot mány út 13.
ME-Vp-T/10-015/08
ME-Vh-T/10-015/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Tech ni ku sok

Mik si Jó zsef
3292 Ad ács, Kos suth út 11/a.
ME-Ve-T/10-012/07

11 Ko má rom-Esz ter gom me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba ra bás Zsolt
2800 Ta ta bá nya, Tölgy fa u. 3.
ME-U-M/11-027/10

Fe ke te Gyu la
2890 Ta ta, Eöt vös u. 19.
ME-U-M/11-023/09

Ju ra no vics Jó zsef
2800 Ta ta bá nya, Ko má ro mi u. 8. II/3.
ME-U-M/11-019/09

Kis te le ki Jó zsef
2870 Kis bér, De ák F. u. 19
ME-U-M/11-035/10

Kom ját hy Lász ló
2800 Ta ta bá nya, Sár ber ki ltp. 708. 2/5.
ME-U-M/11-005/06
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Ko vács Gá bor né (Gomb ár Zsu zsan na)

2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai ltp.  327. II/6.

ME-U-M/11-029/10

Mé szá ros Bé la

2834 Tar dos, Ó fa lu sor 13.

ME-U-M/11-030/10

Pász ti Er zsé bet

2800 Ta ta bá nya, Már tí rok u. 53. II/1.

ME-U-M/11-002/06

Pol gár Gá bor

2890 Ta ta, Kosz to lányi u. 2. II/2.

ME-U-M/11-031/10

Rösszer Ró bert

2852 Kecs kéd, Hu nya di u. 1.

ME-U-M/11-015/08

Sáf rán Jó zsef

2900 Ko má rom, Já szai Ma ri u. 22/a.

ME-U-M/11-014/08

Sár kány Fe renc

2890 Ta ta, Kál vá ria u. 28.

ME-U-M/11-010/07

Ur bán Zol tán

2510 Do rog, Ba las sa u. 24.

ME-U-M/11-021/09

Vej tey Mik lós

2837 Vér tes szõ lõs, Jó zsef At ti la u. 33.

ME-U-M/11-032/10

Zsup po nits Je nõ

2890 Ta ta, Kiss Er nõ u. 4.

ME-U-M/11-012/07

Tech ni ku sok

Dó czi Jó zsef

2890 Ta ta, Pe ré nyi u. 25/B.

ME-U-T/11-026/10

Izsó Ist ván

2800 Ta ta bá nya, Hu nya di J. u. 19.

ME-U-T/11-025/09

Ká nya Jó zsef

2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai ltp. 326/1

ME-U-T/11-028/10

Kört vé lye si György

2534 Tát, Fõ u. 160.

ME-U-T/11-020/09

Li pót Já nos né
2859 Vért es ket hely, Kos suth u. 44.
ME-U-T/11-018/08

Vas vá ri György
2903 Ko má rom, Köl csey u. 1.
ME-U-T/11-016/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Fe ke te Gyu la
2890 Ta ta, Eöt vös u. 19.
ME-H-M/11-024/09

Mé szá ros Bé la
2834 Tar dos, Ó fa lu sor 13.
ME-H-M/11-033/10

Vej tey Mik lós
2837 Vér tes szõ lõs, Jó zsef At ti la u. 33.
ME-H-M/11-034/10

Zsup po nits Je nõ
2890 Ta ta, Kiss Er nõ u. 4.
ME-H-M/11-013/07

Tech ni ku sok

Vas vá ri György
2903 Ko má rom, Köl csey u. 1.
ME-H-T/11-017/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ernszt Jó zsef
2897 Du na szent mik lós, Pe tõ fi u. 81.
ME-Vp-M/11-003/06

Gu tai Im re
2921 Ko má rom, Pe tõ fi u. 14.
ME-Vh-M/11-004/06

Sza bó Fe renc
2890 Ta ta, Ta vasz u. 103.
ME-Vp-M/11-009/07

Vi zé li Zol tán
2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai ltp. 101. 4/15.
ME-Vp-M/11-022/09



12 Nóg rád me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba ra nyi La jos né (Me de Etel ka)
3100 Sal gó tar ján, Se ba ji út  33.
ME-U-M/12-070/10

Be recz At ti la
3070 Bá tony te re nye, Hó vi rág út 1.
ME-U-M/12-064/10

Do bos Csa ba
3104 Sal gó tar ján, Ki ni zsi Pál út 33.
ME-U-M/12-048/08

Fe hér Ti bor
3060 Pász tó, Hu nya di út 18. III/8.
ME-U-M/12-037/08

Fil csik Hen ri et te
2688 Va nyarc, Ve res Pál né út 38.
ME-U-M/12-074/10

Fo dor Ta más
3100 Sal gó tar ján, Új ak nai út 10.
ME-U-M/12-066/10

Frá ter Ist ván
3100 Sal gó tar ján, Kõ vi rág út 19.
ME-U-M/12-045/08

Jan ku rá né Sza bó Csil la
3128 Vizs lás, Le nin út 3/A.
ME-U-M/12-057/10

Ko vács Gá bor
2645 Nagy oro szi, Kiss Já nos út 27.
ME-U-M/12-075/10

Ko vács Pé ter
2660 Ba las sa gyar mat, Szent Im re út 4.
ME-U-M/12-068/10

Lan tos Lász ló
3100 Sal gó tar ján, Pécs kõ út 3. III/24.
ME-U-M/12-049/08

Re i chardt Je nõ
3100 Sal gó tar ján, Bé ke krt. 89.
ME-U-M/12-047/08

Ser fõ zõ Ta más Zol tán
3100 Sal gó tar ján, Kis tar ján út 4.
ME-U-M/12-043/08

Sza bó Sza bolcs
3100 Sal gó tar ján, Öt vö zet gyá ri út 11.
ME-U-M/12-072/10

Tá csik Gá bor
3104 Sal gó tar ján, Domb út 12.
ME-U-M/12-053/08

Tol má csi Fe renc Jó zsef
3100 Sal gó tar ján, Ke szi út 48.
ME-U-M/12-060/10

Ür mös sy Ákos
3078 Bá tony te re nye, Klap ka út 14.
ME-U-M/12-046/08

Van dor nyik Dé nes
2660 Ba las sa gyar mat, Ve res Pál né út 1/A.
ME-U-M/12-058/10

Vi li mi Sán dor
3102 Sal gó tar ján, Pe tõ fi út 80/b.
ME-U-M/12-040/08

Tech ni ku sok

Fá bi án Jó zsef
3100 Sal gó tar ján, Cor vin út 10.
ME-U-T/12-052/08

Nagy Ti bor
2610 Nõ tincs, Rá kó czi út 6.
ME-U-T/12-054/09

Papp Fe renc
3100 Sal gó tar ján, Al kot mány út 7.
ME-U-T/12-062/10

Só lyom Pé ter
2660 Ba las sa gyar mat, 16-os Hon véd út 3.
ME-U-T/12-051/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba ra nyi La jos né (Me de Etel ka)
3100 Sal gó tar ján, Se ba ji út 33.
ME-H-M/12-071/10

Be recz At ti la
3070 Bá tony te re nye, Hó vi rág út 1.
ME-H-M/12-065/10

Do bos Csa ba
3104 Sal gó tar ján, Ki ni zsi Pál út 33.
ME-H-M/12-048/08

Fe hér Ti bor
3060 Pász tó, Hu nya di út 18. III/8.
ME-H-M/12-037/08
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Fo dor Ta más

3100 Sal gó tar ján, Új ak nai út 10

ME-H-M/12-067/10

Frá ter Ist ván

3100 Sal gó tar ján, Kõ vi rág út 19.

ME-H-M/12-045/08

Jan ku rá né Sza bó Csil la

3128 Vizs lás, Le nin út 3/A

ME-H-M/12-056/10

Ko vács Gá bor

2645 Nagy oro szi, Kiss Já nos út 27

ME-H-M/12-076/10

Ko vács Pé ter

2660 Ba las sa gyar mat, Szent Im re út 4

ME-H-M/12-069/10

Re i chardt Je nõ

3100 Sal gó tar ján, Bé ke krt. 89.

ME-H-M/12-047/08

Ser fõ zõ Ta más Zol tán

3100 Sal gó tar ján, Kis tar ján út 4.

ME-H-M/12-043/08

Sza bó Sza bolcs

3100 Sal gó tar ján, Öt vö zet gyá ri út 11

ME-H-M/12-073/10

Tol má csi Fe renc Jó zsef

3100 Sal gó tar ján, Ke szi út 48

ME-H-M/12-061/10

Ür mös sy Ákos

3078 Bá tony te re nye, Klap ka út 14.

ME-H-M/12-044/08

Van dor nyik Dé nes

2660 Ba las sa gyar mat, Ve res Pál né út 1/A

ME-H-M/12-059/10

Vi li mi Sán dor

3102 Sal gó tar ján, Pe tõfi út 80/b.

ME-H-M/12-040/08

Tech ni ku sok

Papp Fe renc

3100 Sal gó tar ján, Al kot mány út 7

ME-H-T/12-063/10

Só lyom Pé ter

2660 Ba las sa gyar mat, 16-os Hon véd út 3

ME-H-T/12-055/10

13 Pest me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ájp li Bé la
2131 Göd, Szent Lász ló u. 10/A.
ME-U-M/13-035/10

Ara tó Ba lázs Sán dor
2163 Vác rá tót, Szé che nyi u. 27.
ME-U-M/13-010/08

Bán György
2030 Érd, Ala dár u. 13.
ME-U-M/13-016/08

Bel le Örs
2314 Ha lász te lek, Csil lag u. 17. A/2.
ME-U-M/13-033/09

Bo da Zsolt
2316 Tö köl, Du na u. 10/a.
ME-U-M/13-014/07

Bod nár Pé ter
2120 Du na ke szi, Mál nás u. 2.
ME-U-M/13-022/10

Bor bély Ta más
2151 Fót, Ju hász Gy. u. 42/b.
ME-U-M/13-031/09

Csap lá ros Já nos
2072 Zsám bék, So mo gyi B. u. 6.
ME-U-M/13-019/08

Do bos sy Sán dor
2230 Gyöm rõ, Ber csé nyi u. 24.
ME-U-M/13-046/08

Dob ro votc ki At ti la
2220 Ve csés, Elõd u. 59.
ME-U-M/13-017/10

Drob ni Lász ló
2000 Szent end re, Smol ni ca sé tány 8/1.
ME-U-M/13-037/09

Er dõ fi Pé ter
2173 Kar tal, Ady End re u. 45.
ME-U-M/13-028/10

Fa bók Fe renc
2370 Da bas, Cí mer u. 15.
ME-U-M/13-002/08

Far kas Lász ló né
2000 Szent end re, Sas u. 7.
ME-U-M/13-039/08



Fri ed rich Gyu la
2089 Tel ki, Pi pacs köz 7.
ME-U-M/13-051/08

Gom bos Pé ter
2009 Pi lisszent lász ló, Pe tõ fi u. 18.
ME-U-M/13-012/10

Gye nei Nán dor Je nõ
2092 Bu da ke szi, Szél u. 40.
ME-U-M/13-007/10

Har gi ta i né Far kas Edit
2045 Tö rök bá lint, Szé rûs kert u. 5.
ME-U-M/13-042/08

He gyi Zol tán
2040 Bu da örs, Ne fe lejcs u. 14.
ME-U-M/13-063/08

Híd vé gi Ré ka
2132 Göd, Ka csóh P. u. 44.
ME-U-M/13-008/07

Hor váth Fri gyes
2000 Szent end re, Já nos u. 13.
ME-U-M/13-067/08

Hu szák Já nos
2600 Vác, Rácz Pál u. 9.
ME-U-M/13-010/09

Jáh ner Já nos
2022 Ta hi tót fa lu, Nyár fa u. 18.
ME-U-M/13-010/10

Ja not ka Já nos
2030 Érd, Fõ u. 21/2.
ME-U-M/13-009/07

Kal már And rás
2094 Nagy ko vá csi, Pók u. 16/b.
ME-U-M/13-054/08

Ke le men Lász ló
2300 Rác ke ve, Ke szeg sor 4
ME-U-M/13-025/10

Ké ri Er zsé bet
2200 Mo nor, Acsá di u. 49.
ME-U-M/13-007/09

Kiss Ti bor
2013 Po máz, Ka to na J. u. 2118/44.
ME-U-M/13-012/08

Ko lo zsi Gyu la
2092 Bu da ke szi, Ba rack vi rág u. 8.
ME-U-M/13-060/08

Ko lo zsi né Tö mös vá ry Be at rix
2092 Bu da ke szi, Ba rack vi rág u. 8.
ME-U-M/13-058/08

Kor mos Csa ba
2051 Bi a tor bágy, Dió fa u. 11.
ME-U-M/13-027/09

Kor mos Lász ló
2336 Du na var sány, Pe tõ fi u. 62.
ME-U-M/13-040/09

Kó sa Zol tán
2132 Göd, Já szai Ma ri u. 16.
ME-U-M/13-047/08

Kosz to lá nyi György
2370 Da bas, Cí mer u. 3.
ME-U-M/13-011/09

Ko vács Ist ván
2600 Vác, Nagy me zõ u. 11.
ME-U-M/13-030/08

Ko vács Nagy Gá bor
2330 Du na ha rasz ti, Né me di u. 6.
ME-U-M/13-015/09

Ko vács Ti bor
2000 Szent end re, Csend u. 24.
ME-U-M/13-036/10

Ko vács Zol tán
2461 Tár nok, Tom pa u. 7.
ME-U-M/13-017/09

La kits György
2040 Bu da örs, Avar u. 37.
ME-U-M/13-065/08

La u ter At ti la
2367 Új har tyán, Hu nya di u. 22.
ME-U-M/13-066/08

Lip ták At ti la
2083 Soly már, Má tyás u. 113/2.
ME-U-M/13-056/08

Ma gyar Gá bor
2315 Szi get ha lom, Cso ko nai u. 41.
ME-U-M/13-011/07

Ma jor Ta más
2030 Érd, Éva u. 50-52.
ME-U-M/13-012/09

Mar ton Zol tán
2170 Aszód, Rá kó czi u. 14/a.
ME-U-M/13-031/06

Mar ton né Uj la kán Györ gyi
2170 Aszód, Rá kó czi u. 14/a.
ME-U-M/13-028/06

Ma y er And rás
2330 Du na ha rasz ti, Pe tõ fi u. 43.
ME-U-M/13-002/07
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Mi la sovsz ky Zol tán
2030 Érd, Hárs le ve lû u. 31.
ME-U-M/13-002/09

Mu ha ri Kál mán
2090 Re me te szö lõs, Ri gó u. 6.
ME-U-M/13-033/08

Nagy Kris ton Csa ba
2030 Érd, Kak tusz u. 9/a.
ME-U-M/13-025/09

Nagy La jos
2100 Gö döl lõ, Er zsé bet ki rály né krt. 22.
ME-U-M/13-021/09

Né meth Ist ván
2016 Le ány fa lu, Ra vasz L. u. 20.
ME-U-M/13-001/08

Né meth Lász ló
2310 Szi get szent mik lós, Bar tók Bé la u. 9.
ME-U-M/13-020/06

Ner vet ti Pé ter
2225 Ül lõ, Vad vi rág u. 29.
ME-U-M/13-027/08

Pa ta ki Ru dolf
2097 Pi lis bo ros je nõ, Hegy al ja u. 10.
ME-U-M/13-029/06

Pén zes Lász ló
2083 Soly már, Me re dek u. 25.
ME-U-M/13-004/09

Pin tér Sán dor
2100 Gö döl lõ, Thö köly u. 54.
ME-U-M/13-020/09

Puch mann Gá bor
2096 Üröm, Rá kó czi u. 57.
ME-U-M/13-003/08

Schlick And rás
2083 Soly már, Nagy ko vá csi út 22/c.
ME-U-M/13-032/06

Si mon Ta más
2767 Tá pió györ gye, Bu dai Nagy An tal u. 5.
ME-U-M/13-013/08

Só lyom Je nõ
2051 Bi a tor bágy, Is ko la u. 6.
ME-U-M/13-043/09

So mo gyi La jos
2030 Érd, Er zsé bet u. 4/a.
ME-U-M/13-015/08

Su bert Ist ván
2030 Érd, Riz ling u. 26.
ME-U-M/13-018/09

Sü li Esz ter
2013 Po máz, Ba logh Á. u. 1/b.
ME-U-M/13-028/08

Szal ler Zol tán
2045 Tö rök bá lint, Bottyán u. 12.
ME-U-M/13-050/08

Szász Jó zsef Ró bert
2132 Göd, Árok par ti fa sor 6
ME-U-M/13-002/10

Szõ ke Ta más
2030 Érd, Baj csy-Zsi linsz ky u. 134.
ME-U-M/13-016/07

Ta kács Krisz ti án
2030 Érd, Szar ka láb u. 9.
ME-U-M/13-009/09

Ta tár-Kis Mik lós
2071 Páty, Fa ze kas M. u. 66.
ME-U-M/13-020/08

To só ki Zol tán
2120 Du na ke szi, Ba rát ság u. 11.
ME-U-M/13-013/09

Tóth Emí lia
2040 Bu da örs, Kí gyó u. 21.
ME-U-M/13-027/10

Tóth Fe renc
2163 Vác rá tót, Rá kó czi u. 33.
ME-U-M/13-013/10

Vá ra di né Fort Ve ro ni ka
2040 Bu da örs, Ne fe lejcs u. 14.
ME-U-M/13-064/08

Vár he lyi Zol tán
2030 Érd, Szö võ u. 37.
ME-U-M/13-017/07

Vár na i né Szár föl di Mó ni ka
2040 Bu da örs, Be reg szá szi u. 45.
ME-U-M/13-028/09

Tech ni ku sok

Bí ró Gá bor
2131 Göd, Ka zin czy u. 105.
ME-U-T/13-026/09

Es pár Pé ter
2600 Vác, Új he gyi út 41.
ME-U-T/13-007/07

Fü ri Klá ra
2040 Bu da örs, Me zõ u. 10.
ME-U-T/13-023/09



Há zy Bar na bás
2131 Göd, Kiss Já nos u. 37.
ME-U-T/13-030/10

Ivók Fe renc
2100 Gö döl lõ, Kné zich K. u. 12.
ME-U-T/13-053/08

Jó nás At ti la
2131 Göd, De ák Fe renc u. 126.
ME-U-T/13-032/10

Már ko di La jos
2700 Ceg léd, Lö vész u. 3.
ME-U-T/13-006/09

Mercz Ti bor Ist ván
2094 Nagy ko vá csi, Tán csics M. u. 13.
ME-U-T/13-042/09

Me rész Lász ló
2000 Szent end re, Du na kor zó 21.
ME-U-T/13-043/08

Opa usz ki né Bu dai Ka ta lin
2030 Érd, Ol vasz tár u. 35.
ME-U-T/13-015/10

Posz mik né Fi gu ra Má ria
2030 Érd, Ham zsa bég tér 10.
ME-U-T/13-037/08

Sas Zol tán
2230 Gyöm rõ, Szent Im re u. 113.
ME-U-T/13-039/09

Sza bó Gá bor
2209 Pé te ri, Akác fa u. 2.
ME-U-T/13-031/10

Szi lá gyi Sán dor
2030 Érd, Ak nász u. 6.
ME-U-T/13-035/08

Vi zi Fe renc
2330 Du na ha rasz ti, Ha tár u. 59/b.
ME-U-T/13-041/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ájp li Bé la
2131 Göd, Szent Lász ló u. 10/A.
ME-H-M/13-034/10

Ara tó Ba lázs Sán dor
2163 Vác rá tót, Szé che nyi út 27.
ME-H-M/13-009/08

Bán György
2030 Érd, Ala dár u. 13.
ME-H-M/13-017/08

Bel le Örs
2314 Ha lász te lek, Csil lag u. 17. A/2.
ME-H-M/13-034/09

Bod nár Pé ter
2120 Du na ke szi, Mál nás u. 2.
ME-H-M/13-023/10

Bor bély Ta más
2151 Fót, Ju hász Gy. u. 42/b.
ME-H-M/13-032/09

Csák vá ri Zol tán
2085 Pi lis vö rös vár, Jó zsef A. u. 2/a.
ME-H-M/13-005/08

Do bos sy Sán dor
2230 Gyöm rõ, Ber csé nyi u. 24.
ME-H-M/13-045/08

Dob ro votc ki At ti la
2220 Ve csés, Elõd u. 59.
ME-H-M/13-018/10

Drob ni Lász ló
2000 Szent end re, Smol ni ca sé tány 8/1.
ME-H-M/13-038/09

Er dõ fi Pé ter
2173 Kar tal, Ady End re u. 45.
ME-H-M/13-029/10

Far kas Lász ló né
2000 Szent end re, Sas u. 7.
ME-H-M/13-038/08

Fri ed rich Gyu la
2089 Tel ki, Pi pacs köz 7.
ME-H-M/13-052/08

Gom bos Pé ter
2009 Pi lisszent lász ló, Pe tõ fi u. 18.
ME-H-M/13-011/10

Gye nei Nán dor Je nõ
2092 Bu da ke szi, Szél u. 40.
ME-H-M/13-008/10

Jáh ner Já nos
2022 Ta hi tót fa lu, Nyár fa u. 18.
ME-H-M/13-009/10

Ja not ka Já nos
2030 Érd, Fõ u. 21/2.
ME-H-M/13-010/07

Joó Gyu la
2100 Gö döl lõ, Szent Já nos u. 13.
ME-H-M/13-007/08
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Kal már And rás
2094 Nagy ko vá csi, Pók u. 16/b.
ME-H-M/13-055/08

Ke le men Lász ló
2300 Rác ke ve, Ke szeg sor 4
ME-H-M/13-024/10

Ké ri Er zsé bet
2200 Mo nor, Acsá di u. 49.
ME-H-M/13-008/09

Ki rály Je nõ
2097 Pi lis bo ros je nõ, Hegy al ja u. 10.
ME-H-M/13-029/06

Ko lo zsi Gyu la
2092 Bu da ke szi, Ba rack vi rág u. 8.
ME-H-M/13-061/08

Ko lo zsi né Tö mös vá ry Be at rix
2092 Bu da ke szi, Ba rack vi rág u. 8.
ME-H-M/13-059/08

Kor mos Lász ló Zol tán
2336 Du na var sány, Pe tõ fi u. 62.
ME-H-M/13-041/09

Kó sa Zol tán
2132 Göd, Já szai M. u. 16.
ME-H-M/13-048/08

Ko vács Ist ván
2600 Vác, Nagy me zõ u. 11.
ME-H-M/13-031/08

Ko vács Nagy Gá bor
2330 Du na ha rasz ti, Né me di u. 6.
ME-H-M/13-016/09

Ko vács Ti bor
2000 Szent end re, Csend u. 24.
ME-H-M/13-037/10

Lip ták At ti la
2083 Soly már, Má tyás u. 113/2.
ME-H-M/13-057/08

Mar ton né Uj la kán Györ gyi
2170 Aszód, Rá kó czi u. 14/a.
ME-H-M/13-028/06

Ma y er And rás
2330 Du na ha rasz ti, Pe tõ fi u. 43.
ME-H-M/13-001/09

Mo hay Kál mán
2000 Szent end re, Ba rack vi rág u. 21
ME-H-M/13-021/10

Mu ha ri Kál mán
2090 Re me te szõ lõs, Ri gó u. 6.
ME-H-M/13-032/08

Nagy Kris ton Csa ba
2030 Érd, Kak tusz u. 9/a.
ME-H-M/13-024/09

Nagy La jos
2100 Gö döl lõ, Er zsé bet ki rály né krt. 22.
ME-H-M/13-022/09

Né meth Ist ván
2016 Le ány fa lu, Ra vasz L. u. 20.
ME-H-M/13-035/09

Ner vet ti Pé ter
2225 Ül lõ, Vad vi rág u. 29.
ME-H-M/13-026/08

Pin tér Sán dor
2100 Gö döl lõ, Thö köly u. 54.
ME-H-M/13-006/10

Puch mann Gá bor
2096 Üröm, Rá kó czi u. 57.
ME-H-M/13-004/08

Rom há nyi Mi hály
2112 Ve res egy ház, Új is ko la u. 23.
ME-H-M/13-020/10

Si mon Ta más
2767 Tá pió györ gye, Bu dai Nagy An tal u. 5.
ME-H-M/13-014/08

Sit ku Lász ló
2145 Tö rök bá lint, At ti la u. 18.
ME-H-M/13-033/06

So mo gyi La jos
2030 Érd, Er zsé bet u. 4/a.
ME-H-M/13-018/08

Su bert Ist ván
2030 Érd, Riz ling u. 26.
ME-H-M/13-019/09

Sü li Esz ter
2013 Po máz, Ba logh Á. u. 1/b.
ME-H-M/13-029/08

Szal ler Zol tán
2045 Tö rök bá lint, Bottyán u. 12.
ME-H-M/13-049/08

Szász Jó zsef Ró bert
2132 Göd, Árok par ti fa sor 6
ME-H-M/13-003/10

Tó so ki Zol tán
2120 Du na ke szi, Ba rát ság u. 11.
ME-H-M/13-014/09

Tóth Emí lia
2040 Bu da örs, Kí gyó u. 21.
ME-H-M/13-026/10



Tóth Fe renc
2163 Vác rá tót, Rá kó czi u. 33.
ME-H-M/13-014/10

Trä ger Já nos
2023 Du na bog dány, Sváb hegy u. 22
ME-H-M/13-036/08

Vár na i né Szár föl di Mó ni ka
2040 Bu da örs, Be reg szá szi u. 45.
ME-H-M/13-029/09

Tech ni ku sok

Ara nyi Ár pád
2030 Érd, Eger vá ri út 31.
ME-H-T/13-025/08

Es pár Pé ter
2600 Vác, Új he gyi út 58.
ME-H-T/13-003/09

Ivók Fe renc
2100 Gö döl lõ, Kné zich K. u. 12.
ME-H-T/13-001/07

Jó nás At ti la
2132 Göd, De ák Fe renc u. 126.
ME-H-T/13-033/10

Me rész Lász ló
2000 Szent end re, Du na kor zó 21.
ME-H-T/13-044/08

Opa usz ki né Bu dai Ka ta lin
2030 Érd, Ol vasz tár u. 35.
ME-H-T/13-016/10

Posz mik né Fi gu ra Má ria
2030 Érd, Ham zsa bég tér 10.
ME-H-T/13-040/08

Szi lá gyi Sán dor
2030 Érd, Ak nász u. 6.
ME-H-T/13-034/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba logh Ár pád
2120 Du na ke szi, If jú ság u. 12.
ME-Vp-M/13-023/08

Csi csó Ka ta lin
2131 Göd, Rá kó czi u. 69.
ME-Vg-M/13-036/09

Ivá dy Gyu la
2143 Kis tar csa, Po zso nyi u. 33.
ME-Vp-M/13-005/10

Lé vay Er nõ
2040 Bu da örs, Fö veny u. 4.
ME-Vg-M/13-004/10

Mus ko vics György
2461 Tár nok, Bé la u. 2.
ME-Vp-M/13-062/08

Pin tér né Agár di Ve ro ni ka, Dr.
2112 Ve res egy ház, Ga la go nya u. 28/b.
ME-Vh-M/13-001/10

Schmidt Fe renc
2737 Ceg léd ber cel, If jú ság út 42.
ME-Vp-M/13-008/08

So ós Bé la Ta más
2120 Du na ke szi, Kö rönd tér II/1.
ME-Vp-M/13-024/08

Tech ni ku sok

Vén Im re La jos né
2095 Pi lisszán tó, Szar vas u. 106.
ME-Vp-T/13-019/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bá rány Zsolt
2120 Du na ke szi, Ba las si u. 3.
ME-Vgy-M/13-021/08

Bar ta Ist ván
2600 Vác, Ker tész u. 3.
ME-Vgy-M/13-011/08

Har mai Re zsõ Ta más
2600 Vác, Mun ká csy u. 2.
ME-Vgy-M/13-005/09

Ka lács ka Já nos
2120 Du na ke szi, Ba ross G. u. 2/b.
ME-Vgy-M/13-021/06

Kot lár Já nos
2700 Ceg léd, Tán csics u. 36.
ME-Vgy-M/13-006/08

Né meth Pé ter
2081 Pi lis csa ba, Ár pád ve zér u. 4.
ME-Ve-M/13-006/07
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Ru bics Vil mos né
2113 Er dõ ker tes, Gé za u. 32.
ME-Vgy-M/13-022/08

14 So mogy me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba binsz ki Ág nes Ju dit
7436 Új vár fal va, Dó zsa György u. 43.
ME-U-M/14-005/10

Boa Ár pád
7400 Ka pos vár, Vi kár B. u. 43.
ME-U-M/14-018/08

Bo á né Sza lai Mar git
7400 Ka pos vár, Vi kár B. u. 43.
ME-U-M/14-010/08

Dék már Jó zsef
7400 Ka pos vár, Csa lo gány u. 56.
ME-U-M/14-011/08

End ré di Já nos
7400 Ka pos vár, Ka ni zsai u. 74.
ME-U-M/14-005/07

Feny ve si Lász ló
7400 Ka pos vár, Köny ves K. u. 11.
ME-U-M/14-008/08

Gás pár Lász ló
7400 Ka pos vár, Jó zsef u. 59.
ME-U-M/14-012/08

Har ma ti At ti la
8600 Sió fok, Wes se lé nyi u. 27.
ME-U-M/14-001/09

Hor váth Ti bor György
7455 So mogy gesz ti, Pe tõ fi u. 11.
ME-U-M/14-004/10

Il lés Lász ló
8700 Mar ca li, Bar tók B. u. 28.
ME-U-M/14-003/10

Ja czó Gyõ zõ
7400 Ka pos vár, Veszp rém u. 15.
ME-U-M/14-016/08

Ka lá nyos Fe renc
7561 Nagy ba jom, Zrí nyi Mik lós u. 62.
ME-U-M/14-004/09

Két sze ri Ba lázs
8675 An docs, Rá kó czi F. u. 7.
ME-U-M/14-005/08

Kiss Ta más né
7400 Ka pos vár, Vi rág u. 99.
ME-U-M/14-020/08

Kiss Zol tán
8700 Mar ca li, Szi get vá ri u. 1/A.
ME-U-M/14-009/10

Kosz éj Lász ló
7400 Ka pos vár, Ró ma he gyi u. 2.
ME-U-M/14-006/08

Kõ szeg hy György né Pal kó Te réz
7400 Ka pos vár, Hu nya di J. u. 73.
ME-U-M/14-007/08

Ma y er Ti bor
8600 Sió fok, Kan dó K. u. 16. I/3.
ME-U-M/14-027/08

Nagy Lász ló
8700 Mar ca li, Sza bad ság u. 6.
ME-U-M/14-021/08

On dok Zol tán
7461 Ka pos vár, Mi kes K. u. 24.
ME-U-M/14-008/10

Onu csán At ti la
7400 Ka pos vár, Ke cel he gyi u. 99.
ME-U-M/14-001/10

Pa lik Dé nes
7400 Ka pos vár, Fõ u. 12.
ME-U-M/14-031/08

Pan kász Lász ló
7500 Nagy atád, Rá kó czi u. 94.
ME-U-M/14-013/10

Pa tak Jó zsef
7400 Ka pos vár, Bú za vi rág u. 35.
ME-U-M/14-014/08

Prá vics Jó zsef
7400 Ka pos vár, Ka ni zsai u. 74/a.
ME-U-M/14-015/08

Sár di né Per czel Ág nes
7400 Ka pos vár, Ibo lya u. 36.
ME-U-M/14-013/08

Sza bó Lász ló
7443 So mogy jád, Arany Já nos u. 5.
ME-U-M/14-006/10

Sza bó Ti bor
7400 Ka pos vár, Er dõ sor u. 24.
ME-U-M/14-017/08



Tóth Ist ván
7400 Ka pos vár, Eger u. 16/b.
ME-U-M/14-002/09

Vár ko nyi Csa ba
7400 Ka pos vár, Kos suth L. u. 74.
ME-U-M/14-009/08

Wag ner Er nõ
7400 Ka pos vár, Blát hy O. u. 21.
ME-U-M/14-009/07

Zel ler Ri chárd
7570 Barcs, Bé ke u. 124.
ME-U-M/14-003/09

Tech ni ku sok

Do mo kos Nor bert
7400 Ka pos vár, Rá kó czi tér 20
ME-U-T/14-012/10

Husz ti Je nõ
8651 Ba la ton sza ba di, Vak Bottyán u. 79.
ME-U-T/14-014/10

Jor dá ki né Sza kács Éva
8600 Sió fok, Szép völ gyi u. 53.
ME-U-T/14-010/10

Kiss Va lér
8621 Za már di, Hárs fa u. 11/a.
ME-U-T/14-007/10

Lu ko vics Tí mea
7400 Ka pos vár, Ki ni zsi ltp. 8
ME-U-T/14-011/10

Nagy Sán dor
8613 Ba la to nend réd, Bem J. u. 16.
ME-U-T/14-026/08

Tóth Zol tán
8651 Ba la ton sza ba di, Vak Bottyán u. 146/D.
ME-U-T/14-002/10

Vár dai Jó zsef
8600 Sió fok, Wes se lé nyi M. u. 10.
ME-U-T/14-004/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba binsz ki Ág nes Ju dit
7436 Új vár fal va, Dó zsa György u. 43.
ME-H-M/14-005/10

Boa Ár pád
7400 Ka pos vár, Vi kár B. u. 43.
ME-H-M/14-018/08

End ré di Já nos
7400 Ka pos vár, Ka ni zsai u. 74.
ME-H-M/14-005/07

Feny ve si Lász ló
7400 Ka pos vár, Köny ves K. u. 11.
ME-H-M/14-019/08

Har ma ti At ti la
8600 Sió fok, Wes se lé nyi u. 27.
ME-H-M/14-001/09

Il lés Lász ló
8700 Mar ca li, Bar tók B. 28/1/2/2005
ME-H-M/14-003/10

Ja czó Gyõ zõ
7400 Ka pos vár, Veszp rém u. 15.
ME-H-M/14-016/08

Ka lá nyos Fe renc
7561 Nagy ba jom, Zrí nyi Mik lós u. 62.
ME-H-M/14-004/09

Kiss Zol tán
8700 Mar ca li, Szi get vá ri u. 1/A.
ME-H-M/14-009/10

Kosz éj Lász ló
7400 Ka pos vár, Ró ma he gyi u. 2.
ME-H-M/14-006/08

Ma y er Ti bor
8600 Sió fok, Kan dó K. u. 16. I/3.
ME-H-M/14-027/08

On dok Zol tán
7461 Ka pos vár, Mi kes K. u. 24.
ME-H-M/14-008/10

Onu csán At ti la
7400 Ka pos vár, Ke cel he gyi u. 99.
ME-H-M/14-001/10

Pa lik Dé nes
7400 Ka pos vár, Fõ u. 12.
ME-H-M/14-031/08

Pan kász Lász ló
7500 Nagy atád, Rá kó czi u. 94.
ME-H-M/14-013/10

Prá vics Jó zsef
7400 Ka pos vár, Ka ni zsai u. 74/a.
ME-H-M/14-015/08

Sza bó Lász ló
7443 So mogy jád, Arany Já nos u. 5.
ME-H-M/14-006/10
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Sza bó Ti bor

7400 Ka pos vár, Er dõ sor u. 24.

ME-H-M/14-017/08

Tóth Ist ván

7400 Ka pos vár, Eger u. 16/b.

ME-H-M/14-002/09

Wag ner Er nõ

7400 Ka pos vár, Blát hy O. u. 21.

ME-H-M/14-009/07

Zel ler Ri chárd

7570 Barcs, Bé ke u. 124.

ME-H-M/14-003/09

Tech ni ku sok

Do mo kos Nor bert

7400 Ka pos vár, Rá kó czi tér 20.

ME-H-T/14-012/10

Jor dá ki né Sza kács Éva

8600 Sió fok, Szép völ gyi u. 53.

ME-H-T/14-010/10

Kiss Va lér

8621 Za már di, Hárs fa u. 11/a.

ME-H-T/14-007/10

Nagy Sán dor

8613 Ba la to nend réd, Bem J. u. 16.

ME-H-T/14-026/08

Tóth Zol tán

8651 Ba la ton sza ba di, Vak Bottyán u. 146/D.

ME-H-T/14-002/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

So vány Fe renc

7400 Ka pos vár, Ró zsa u. 11.

ME-Vp-M/14-024/08

Tech ni ku sok

Mol nár Jó zsef

7400 Ka pos vár, Arany J. u. 11/b.

ME-Vp-T/14-025/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Mar ko tá nyos Ist ván
8651 Ba la ton sza ba di, Szi lá gyi Er zsé bet u. 3.
ME-Vgy-M/14-005/09

Ví zi köz le ke dé si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Sturcz Mi hály
8274 Hi deg kút, If jú ság u. 29.
ME-VK-M/14-003/08

15 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bar czi Jó zsef
4600 Kis vár da, Vá ci M. u. 18.
ME-U-M/15-060/10

Be recz né Már kus Il di kó
4400 Nyír egy há za, Mus ko tály u. 3.
ME-U-M/15-067/10

Bí ró Ká roly
4484 Ib rány, Sza bolcs út 14.
ME-U-M/15-031/09

Bo rók Lász ló
4461 Nyír te lek, Hon véd u. 13.
ME-U-M/15-040/09

Bo rók né Új Ág nes
4461 Nyír te lek, Hon véd u. 13.
ME-U-M/15-042/09

Cho ma Csa ba
4400 Nyír egy há za, Õz köz 49.
ME-U-M/15-009/08

Dan kó And rás
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 59.
ME-U-M/15-051/10

Dan kó And rás
4400 Nyír egy há za, Vi e tó risz u. 70.
ME-U-M/15-044/09

Dan ku Ti bor
4400 Nyír egy há za, Fe renc krt. 22. fsz./5.
ME-U-M/15-059/10



De me ter Éva
4400 Nyír egy há za, Pál fi E. u. 20.
ME-U-M/15-014/08

Fe ke te Ti bor
4400 Nyír egy há za, Bo tond u. 24.
ME-U-M/15-027/09

Fé nyes Ta más
4400 Nyír egy há za, Len gyel u. 3.
ME-U-M/15-013/08

Fe rencz Bé la
4400 Nyír egy há za, Fé szek u. 192.
ME-U-M/15-015/08

He re Zsolt
4501 Ke me cse, Szé che nyi tér 7.
ME-U-M/15-064/10

Hun kó Jó zsef
4400 Nyír egy há za, Ne fe lejcs u. 8. II/20.
ME-U-M/15-061/10

Já szai Ist ván
4300 Nyír bá tor, Má tyás ki rály 27.
ME-U-M/15-062/10

Ka csa la Mi hály
4445 Nagy cser kesz, Ná da si bo kor u. 24.
ME-U-M/15-001/08

Ke re kes Im re, Dr.
4356 Nyír csa holy, Zal ka M. u. 10.
ME-U-M/15-035/09

Ko dá csi Lász ló
4400 Nyír egy há za, Ke me csei u. 58/b.
ME-U-M/15-069/10

Ma jor Fe renc, Ifj.
4400 Nyír egy há za, Ko dály Z. u. 30. V/22.
ME-U-M/15-011/08

Ma rin kás Kál mán György né
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 53.
ME-U-M/15-023/08

Mol nár Edit
4400 Nyír egy há za, Ady E. u. 25.
ME-U-M/15-033/09

Né meth Ist ván
4965 Köl cse, Kos suth u. 7.
ME-U-M/15-004/07

Né meth Zsolt
4400 Nyír egy há za, Só lyom u. 37. III/12.
ME-U-M/15-050/09

Ozs váth Ist ván
4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u. 105. fszt. 2.
ME-U-M/15-029/09

Pó csi Ti bor
4300 Nyír bá tor, Mó ricz Zs. u. 31.
ME-U-M/15-063/10

Sár kö zi Sán dor né
4431 Nyír egy há za-Sós tó für dõ, Pá zsit u. 5.
ME-U-M/15-008/08

Sza ba dos Lász ló
4553 Apagy, Vö rös marty u. 5.
ME-U-M/15-057/10

Sza bó Gyu la
4461 Nyír te lek, Dó zsa Gy. u. 164.
ME-U-M/15-038/09

Sza mos Ist ván
4400 Nyír egy há za, Jó sa A. u. 15.
ME-U-M/15-055/10

Szend rei Jó zsef
4400 Nyír egy há za, Fé szek út 170.
ME-U-M/15-025/08

Tan kó czi Ist ván
4900 Fe hér gyar mat, Beth len G. u. 7.
ME-U-M/15-046/09

Ve czán Lász ló
4400 Nyír egy há za, Vi rág u. 100/b.
ME-U-M/15-048/09

Zom bor Jó zsef
4400 Nyír egy há za, Fé szek u. 53.
ME-U-M/15-003/07

Tech ni ku sok

Bre zi na Ká roly
4551 Nyír egy há za-Oros, Élet u. 36.
ME-U-T/15-017/08

Csa pó Lász ló
4600 Kis vár da, Ser ház u. 23.
ME-U-T/15-066/10

De me ter György
4400 Nyír egy há za, Dar vas J. u. 28.
ME-U-T/15-010/08

Jós vai Mi hály
4400 Nyír egy há za, Szel lõ u. 28.
ME-U-T/15-053/10

Var ga Lász ló
4900 Fe hér gyar mat, Köl csey u. 14/a.
ME-U-T/15-006/07
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Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bí ró Ká roly
4484 Ib rány, Sza bolcs út 14.
ME-H-M/15-032/09

Bo rók Lász ló
4461 Nyír te lek, Hon véd u. 13.
ME-H-M/15-041/09

Bo rók né Új Ág nes
4461 Nyír te lek, Hon véd u. 13.
ME-H-M/15-043/09

Dan kó And rás
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 59.
ME-H-M/15-052/10

Dan kó And rás
4400 Nyír egy há za, Vi e tó risz u. 70.
ME-H-M/15-045/09

Fe ke te Ti bor
4400 Nyír egy há za, Bo tond u. 24.
ME-H-M/15-028/09

Ha jós Ben ce
4235 Bi ri, Vö rös Had se reg u. 103.
ME-H-M/15-070/10

He re Zsolt
4501 Ke me cse, Szé che nyi tér 7.
ME-H-M/15-065/10

Ke re kes Im re, Dr.
4356 Nyír csa holy, Zal ka M. u. 10.
ME-H-M/15-036/09

Ma jor Fe renc, Ifj.
4400 Nyír egy há za, Ko dály Z. u. 30. V/22.
ME-H-M/15-016/08

Ma rin kás Kál mán György né
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 53.
ME-H-M/15-024/08

Mol nár Edit
4400 Nyír egy há za, Ady E. u. 25.
ME-H-M/15-034/09

Nagy Zol tán
4431 Nyír egy há za-Sós tó für dõ, Szi vár vány u. 40.
ME-H-M/15-020/08

Né meth Zsolt
4400 Nyír egy há za, Só lyom u. 37. III/12.
ME-H-M/15-037/09

Ozs váth Ist ván
4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u. 105. fszt. 2.
ME-H-M/15-030/09

Rad vánsz ky Jó zsef
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 3.
ME-H-M/15-072/10

Sza ba dos Lász ló
4553 Apagy, Vö rös marty u. 5.
ME-H-M/15-058/10

Sza bó Gyu la
4461 Nyír te lek, Dó zsa Gy. u. 164.
ME-H-M/15-039/09

Sza mos Ist ván
4400 Nyír egy há za, Jó sa A. u. 15.
ME-H-M/15-056/10

Szend rei Jó zsef
4400 Nyír egy há za, Fé szek út 170.
ME-H-M/15-026/08

Tan kó czi Ist ván
4900 Fe hér gyar mat, Beth len G. u. 7.
ME-H-M/15-047/09

Tóth At ti la
4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u. 180/a.
ME-H-M/15-068/10

Tech ni ku sok

Bre zi na Ká roly
4551 Nyír egy há za-Oros, Élet u. 36.
ME-H-T/15-018/08

Jós vai Mi hály
4400 Nyír egy há za, Szel lõ u. 28.
ME-H-T/15-054/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Be res nyák An tal
4625 Zá hony, Ber csé nyi út 5.
ME-Vp-M/15-019/08

Jen csik Lász ló
4600 Kis vár da, Er zsé bet u. 32.
ME-Vp-M/15-073/10

Kol lár Ist ván
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, Fá cán u. 45.
ME-Vp-M/15-021/08

Nagy La jos
4400 Nyír egy há za, Len gyel u. 46.
ME-Vp-M/15-022/08



Szi lá gyi Lász ló
4400 Nyír egy há za, Búj tos u. 43. I/6.
ME-Vp-M/15-002/07

Zom borsz ky György
4400 Nyír egy há za, Me zõ u. 9/a.
ME-Vp-M/15-071/10

16 Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bá rány Lász ló Im re
5000 Szol nok, Nagy I. krt. 16. V/1.
ME-U-M/16-027/09

Bur ka At ti la
5100 Jász be rény, Al só csin csa part u. 7.
ME-U-M/16-015/08

Gu lyás Ist ván
5000 Szol nok, Vár ko nyi tér 16. fszt. 2.
ME-U-M/16-007/07

Her cegh Gé za
5000 Szol nok, Szán tó krt. 55. II/6.
ME-U-M/16-022/08

Her czeg Jó zsef
5440 Kun szent már ton, Szé che nyi ltp. F/13.
ME-U-M/16-010/07

Hu bai Sán dor
5310 Kis új szál lás, Bé la ki rály u. 38.
ME-U-M/16-020/08

Ká csor And rás
5000 Szol nok, Kán tor u. 7.
ME-U-M/16-017/08

Ki mák Gyu la
5130 Jász apá ti, Ko csér út 21.
ME-U-M/16-025/09

Kis-Cson tos Bé la
5000 Szol nok, Tán csics M. u. 3.
ME-U-M/16-023/09

Ko vács Fe renc
5000 Szol nok, Tör te li út 10.
ME-U-M/16-024/09

Ko vács Ká roly
5000 Szol nok, Ko szo rú út 16.
ME-U-M/16-021/08

Ma ro si Csa ba
5000 Szol nok, Mar ko tá nyos út 3. II/5.
ME-U-M/16-005/07

Nagy Jó zsef Ta más
5130 Jász apá ti, Arany J. u. 58/a.
ME-U-M/16-026/09

Nagy Pé ter Pál
5100 Jász be rény, Bó lyai J. u. 1.
ME-U-M/16-014/08

Pin tér Lász ló Ká roly
5008 Szol nok, Hor dó u. 1.
ME-U-M/16-013/08

Pi ros Ká roly
5000 Szol nok, Po zso nyi út 24.
ME-U-M/16-016/08

Schne i der Pé ter
5000 Szol nok, Saj tó út 10.
ME-U-M/16-008/07

Zsig mond At ti la
5008 Szol nok, Hel tai J. u. 3.
ME-U-M/16-018/08

Tech ni ku sok

Kis And rás
5000 Szol nok, Gu lyon út 26.
ME-U-T/16-019/08

Lacz ka Sán dor
5310 Kis új szál lás, Mar ja la ki u. 37.
ME-U-T/16-028/10

Nagy György
5000 Szol nok, Cso ko nai út 23. II/16.
ME-U-T/16-011/07

Var ga Fe renc
5000 Szol nok, Szi vár vány u. 24.
ME-U-T/16-029/10

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bá rány Lász ló Im re
5000 Szol nok, Nagy I. krt. 16. V/1.
ME-H-M/16-027/09

Bur ka At ti la
5100 Jász be rény, Al só csin cse part u. 7.
ME-H-M/16-015/08
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Gu lyás Ist ván
5000 Szol nok, Vár ko nyi tér 16. fszt. 2.
ME-H-M/16-007/07

Her czeg Jó zsef
5440 Kun szent már ton, Szé che nyi ltp. F/13.
ME-H-M/16-010/07

Hu bai Sán dor
5310 Kis új szál lás, Bé la ki rály u. 38.
ME-H-M/16-020/08

Ká csor And rás
5000 Szol nok, Kán tor u. 7.
ME-H-M/16-017/08

Ki mák Gyu la
5130 Jász apá ti, Ko csér út 21.
ME-H-M/16-025/09

Ko vács Fe renc
5000 Szol nok, Tör te li út 10.
ME-H-M/16-024/09

Ko vács Ká roly
5000 Szol nok, Ko szo rú út 16.
ME-H-M/16-021/08

Nagy Pé ter Pál
5100 Jász be rény, Bó lyai J. u. 1.
ME-H-M/16-014/08

Pin tér Lász ló Ká roly
5008 Szol nok, Hor dó u. 1.
ME-H-M/16-013/08

Pi ros Ká roly
5000 Szol nok, Po zso nyi út 24.
ME-H-M/16-016/08

Schne i der Pé ter
5000 Szol nok, Saj tó út 10.
ME-H-M/16-008/07

Sze csei Ist ván
5000 Szol nok, Kos suth L. u. 18. III/28.
ME-H-M/16-009/07

Tech ni ku sok

Kis And rás
5000 Szol nok, Gu lyon út 26.
ME-H-T/16-019/08

Lacz ka Sán dor
5310 Kis új szál lás, Mar ja la ki u. 37.
ME-H-T/16-028/10

Var ga Fe renc
5000 Szol nok, Szi vár vány u. 24.
ME-H-T/16-029/10

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Pót ári Zol tán
5000 Szol nok, Ko lozs vá ri út 26. I/6.
ME-Vp-M/16-004/06

Tech ni ku sok

So mo gyi Jó zsef
5000 Szol nok, Zöld fa u. 28.
ME-Vgyá-T/16-012/08

17 Tol na me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bar tal Pál
7100 Szek szárd, Bar ti na u. 46.
ME-U-M/17-172/09

Bech tel Edi na Éva
7150 Bony hád, Mó nus I. u.  127.
ME-U-M/17-178/10

Csa pó Fe renc
7100 Szek szárd, Jó kai u. 18.
ME-U-M/17-173/09

Ga ram völ gyi Lász ló
7100 Szek szárd, Al kot mány u.  6.
ME-U-M/17-179/10

Hu nya di Le ven te
7100 Szek szárd, Ke rá mia u. 43.
ME-U-M/17-182/10

Ka i ser Jó zsef
7100 Szek szárd, Bró dy S. u. 49.
ME-U-M/17-171/09

Ka vecz ki Lász ló
7100 Szek szárd, Szé kely B. u. 3/b.
ME-U-M/17-183/10

Kiss Do nát
7133 Fadd, Új u. 2.
ME-U-M/17-180/10

Kiss Fe renc
7030 Paks, Öreg hegy u. 23.
ME-U-M/17-184/10



Kiss Gá bor

7100 Szek szárd, Wos sinsz ky ltp. 13. II/2.

ME-U-M/17-189/10

Kõ rö si Ká roly

7100 Szek szárd, Ibo lya u. 4.

ME-U-M/17-174/09

Or bán Lász ló

7150 Bony hád, Per czel kert 7. D. 2/6.

ME-U-M/17-186/10

Pal ko vics Jó zsef

7100 Szek szárd, Mé szá ros L. u. 7. III/3.

ME-U-M/17-190/10

Pin tér Krisz ti na

7100 Szek szárd, Gár do nyi u. 5.

ME-U-M/17-192/10

Rácz Ti bor

7020 Du na föld vár, Há mán K. u. 37.

ME-U-M/17-187/10

Rik ker Ist ván

7100 Szek szárd, Bem J. u. 44.

ME-U-M/17-194/10

Ri mai Ru dolf

7100 Szek szárd, Hold fény u. 5.

ME-U-M/17-188/10

Schusz ter Gá bor

7140 Bá ta szék, Ko lozs vá ri u. 11/a.

ME-U-M/17-176/10

Sza bó György

7100 Szek szárd, Csa pó D. u. 7.

ME-U-M/17-177/10

Tal lér Márk

7100 Szek szárd, Bé ri B. Á. u. 68.

ME-U-M/17-193/10

Var jas Ta más Lász ló

7100 Szek szárd, Ke rá mia u. 93.

ME-U-M/17-166/07

Tech ni ku sok

Bec ker Éva

7150 Bony hád, Ma dách I. u. 12.

ME-U-T/17-175/09

Lu kács Jó zsef

7090 Ta má si, Sza bad ság u.  71.

ME-U-T/17-191/10

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bech tel Edi na Éva
7150 Bony hád, Mó nus I. u. 127.
ME-H-M/17-178/10

Csa pó Fe renc
7100 Szek szárd, Jó kai u. 18.
ME-H-M/17-173/09

Ga ram völ gyi Lász ló
7100 Szek szárd, Al kot mány u. 6.
ME-H-M/17-179/10

Ka vecz ki Lász ló
7100 Szek szárd, Szé kely B. u. 3/b.
ME-H-M/17-183/10

Kiss Do nát
7133 Fadd, Új u. 2.
ME-H-M/17-180/10

Kiss Gá bor
7100 Szek szárd, Wos sinsz ky ltp. 13. II/2.
ME-H-M/17-189/10

Kõ rö si Ká roly
7100 Szek szárd, Ibo lya u. 4.
ME-H-M/17-174/09

Mi hály ka Ti bor
7100 Szek szárd, Baj csy-Zsi linsz ky u. 5.
ME-H-M/17-185/10

Or bán Lász ló
7150 Bony hád, Per czel kert 7. D. 2/6.
ME-H-M/17-186/10

Pal ko vics Jó zsef
7100 Szek szárd, Mé szá ros L. u. 7. III/3.
ME-H-M/17-190/10

Rik ker Ist ván
7100 Szek szárd, Bem J. u. 44.
ME-H-M/17-194/10

Ri mai Ru dolf
7100 Szek szárd, Hold fény u. 5.
ME-H-M/17-188/10

Schusz ter Gá bor
7140 Bá ta szék, Ko lozs vá ri u. 11/a.
ME-H-M/17-176/10

Sza bó György
7100 Szek szárd, Csa pó D. u. 7.
ME-H-M/17-177/10
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Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ba ta And rás
7200 Dom bó vár, II. u. 7.
ME-Vp-M/17-170/08

Ozo rai Ger gely
7200 Dom bó vár, Cso ko nai u. 49.
ME-Vp-M/17-169/08

18 Vas me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ár vai Zol tán
9700 Szom bat hely, Sza bó Im re u. 2.
ME-U-M/18-029/08

Bol fán Zol tán
9700 Szom bat hely, Haj dú u. 18.
ME-U-M/18-010/09

Bö röcz Mik lós
9700 Szom bat hely, Ga ga rin u. 22.
ME-U-M/18-004/07

Czap At ti la
9700 Szom bat hely, Mun ká csy u. 16.
ME-U-M/18-033/08

Hor váth Lász ló
9700 Szom bat hely, Má jus 1. u. 29/d.
ME-U-M/18-020/08

Hor váth Lász ló
9700 Szom bat hely, Welt her K. u. 13.
ME-U-M/18-005/07

Ka to na Fe renc
9700 Szom bat hely, Sze les tey u. 27.
ME-U-M/18-017/08

Ko vács Lász ló
9700 Szom bat hely, Ma ros u. 22.
ME-U-M/18-030/08

Kusz tor György
9700 Szom bat hely, Szó fia u. 39-41.
ME-U-M/18-002/09

Lu kács Er nõ
9700 Szom bat hely, Lo sonc u. 5/b.
ME-U-M/18-028/08

Mar kó Lász ló

9700 Szom bat hely, Ba rát ság u. 6.

ME-U-M/18-006/07

Mó ricz Ju dit

9970 Szent gott hárd, Ket he lyi u. 44/a.

ME-U-M/18-023/08

Nagy Pé ter Mik lós

9700 Szom bat hely, Ki rály u. 1.

ME-U-M/18-025/08

Qu a i ser Ist ván

9900 Kör mend, Mun ká csy M. u. 6.

ME-U-M/18-013/07

Sza bó Esz ter

9700 Szom bat hely, Hu nya di u. 50.

ME-U-M/18-021/08

Sza kács Gá bor

9700 Szom bat hely, Strom feld u. 9.

ME-U-M/18-022/08

Tóth né Te me si Kin ga

9700 Szom bat hely, Sza bó Er vin u. 1.

ME-U-M/18-035/08

Un ger Fe renc

9730 Kõ szeg, Sze der u. 7.

ME-U-M/18-016/08

Var ga Ba lázs

9700 Szom bat hely, Él mun kás u. 4.

ME-U-M/18-007/07

Vi zi Esz ter

9700 Szom bat hely, 11-es Hu szár út 114.

ME-U-M/18-001/09

Vö rös Ár pád

9700 Szom bat hely, Bár do si N. J. u. 6.

ME-U-M/18-008/07

Zsom bo ri Pál

9700 Szom bat hely, Ber ta lanf fy u. 43.

ME-U-M/18-019/08

Tech ni ku sok

Be jek Lász ló né

9700 Szom bat hely, Al só he gyi u. 62/a.

ME-U-T/18-015/07

Bõ ke Im re

9919 Csá kány do rosz ló, Kör men di u. 60.

ME-U-T/18-009/09



Ká ro si Já nos
9700 Szom bat hely, Kõ rö si Cs. S. u. 68. I/8.
ME-U-T/18-027/08

Kiss Sán dor
9500 Cell dö mölk, Ber csé nyi u. 16.
ME-U-T/18-031/08

La ki Ká roly
9700 Szom bat hely, Új vi lág u. 8.
ME-U-T/18-003/07

Pus ker Fe renc né
9700 Szom bat hely, Vad ró zsa u. 24.
ME-U-T/18-012/07

Spé der An tal né
9700 Szom bat hely, Her man O. u. 44.
ME-U-T/18-014/07

Sü le Je nõ
9700 Szom bat hely, Ko dály Z. u. 21.
ME-U-T/18-011/09

Szi ta Sán dor né
9700 Szom bat hely, Má tyás ki rály u. 17.
ME-U-T/18-018/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ár vai Zol tán
9700 Szom bat hely, An gol kert u. 5/b.
ME-H-M/18-009/08

Czap At ti la
9700 Szom bat hely, Mun ká csy u. 16.
ME-H-M/18-012/08

Guz mics Gyu la
9700 Szom bat hely, Szent Már ton u. 23.
ME-H-M/18-002/09

Ka to na Fe renc
9700 Szom bat hely, Sze les tey u. 27.
ME-H-M/18-004/08

Kusz tor György
9700 Szom bat hely, Szó fia u. 39-41.
ME-H-M/18-001/06

Nagy Pé ter Mik lós
9700 Szom bat hely, Ki rály u. 1.
ME-H-M/18-007/08

Sza bó Esz ter
9700 Szom bat hely, Hu nya di u. 50.
ME-H-M/18-005/08

Tech ni ku sok

Bõ ke Im re
9919 Csá kány do rosz ló, Kör men di u. 60.
ME-H-T/18-003/07

Ká ro si Já nos
9700 Szom bat hely, Kõ rö si Cs. S. u. 68. I/8.
ME-H-T/18-008/08

Kiss Sán dor
9500 Cell dö mölk, Ber csé nyi u. 16.
ME-H-T/18-010/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Bí ró At ti la
9700 Szom bat hely, Bu dai N. A. u. 11/a.
ME-Vp-M/18-015/08

Kó nya Lász ló
9700 Szom bat hely, Éhen Gyu la tér 8.
ME-Vp-M/18-004/08

Lök kös End re
9625 Bõ, Dó zsa u. 1.
ME-Vg-M/18-001/08

Ma y er Fe renc
9700 Szom bat hely, Tóth Ár pád u. 5.
ME-Vp-M/18-002/08

Óno di Ist ván
9500 Cell dö mölk, Ady End re u. 10.
ME-Vp-M/18-014/08

Sza bó Ist ván
9700 Szom bat hely, Ve res Pé ter u. 27.
ME-Vp-M/18-005/08

Szi lá gyi An dor
9500 Cell dö mölk, Akác fa u. 46.
ME-Vp-M/18-016/09

Tõ ke Lász ló
9700 Szom bat hely, Fel sõ õr u. 20.
ME-Vp-M/18-003/08

Ud var he lyi And rás
9700 Szom bat hely, Nagy Lász ló u. 20.
ME-Vh-M/18-007/08

Tech ni ku sok

Csiz ma dia Bé la
9700 Szom bat hely, Kunc Adolf u. 18.
ME-Vp-T/18-006/08
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Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ga lam bos Ist ván
9700 Szom bat hely, Be ne dek Elek u. 3.
ME-Vgy-M/18-010/08

Haj nal Ti bor
9700 Szom bat hely, Széll Kál mán u. 26.
ME-Vgy-M/18-009/08

Le i ner Pé ter
9700 Szom bat hely, Nagy Lász ló u. 36.
ME-Vgy-M/18-013/09

Nagy Ká roly
9776 Püs pök mol ná ri, Út tö rõ u. 8.
ME-Ve-M/18-008/08

Rá bai Mi hály
9700 Szom bat hely, Tu li pán u. 1/a.
ME-Vgy-M/18-012/08

Sik lér Pé ter
9700 Szom bat hely, Bár do si N. J. u. 7.
ME-Vgy-M/18-011/08

19 Veszp rém me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ádám Lász ló Sán dor
8200 Veszp rém, Jó kai u. 34. I/1.
ME-U-M/19-037/09

Ba logh Pé ter
8105 Pét für dõ, Ba bits M. u. 11/a.
ME-U-M/19-031/09

Bí ró Csa ba
8191 Ös kü, Ker tész K. u. 13.
ME-U-M/19-056/10

Bo zsó Ta más
8237 Ti hany, Ma jor u. 30.
ME-U-M/19-035/09

Cson ti Jó zsef
8400 Aj ka, Bé ke u. 29. IV/13.
ME-U-M/19-033/09

Da nyi Jó zsef
8200 Veszp rém, Ló czy L. u. 46/d. I/4.
ME-U-M/19-028/09

De mény Zol tán
8200 Veszp rém, Ló czy L. u. 18/a.
ME-U-M/19-029/09

Ele kes Fe renc
8200 Veszp rém, Di ós sy u. 2/e. VII/27.
ME-U-M/19-054/09

Fe ke te Já nos
8200 Veszp rém, Mó ricz Zs. u. 24.
ME-U-M/19-026/08

Gyu la vá ri End re
8200 Veszp rém, Hal le u. 7/c. V/13.
ME-U-M/19-064/10

Haj dú At ti la
8200 Veszp rém, Jó kai u. 34.
ME-U-M/19-016/08

He gyi Gyu la
8416 Du dar, Vi rág u. 49.
ME-U-M/19-007/07

Jesztl Já nos
8200 Veszp rém, Pi pacs u. 25.
ME-U-M/19-042/09

Kaj tár né Var ga Ida
8230 Ba la ton fü red, Rad nó ti u. 1.
ME-U-M/19-023/08

Ko vács Gé za
8225 Szent ki rály sza bad ja, Rá kó czi u. 3.
ME-U-M/19-040/09

Ku kucs ka Pé ter
8230 Ba la ton fü red, Mó ra Fe renc u. 5/a.
ME-U-M/19-060/10

Nagy Ká roly
8200 Veszp rém, Chol no ky J. u. 28/1.
ME-U-M/19-027/08

Né meth Re ná ta
8400 Aj ka, Bé ke u. 10. III/12.
ME-U-M/19-014/08

Pál Ad ri enn
8105 Pét für dõ, Liszt Fe renc u. 38. I/4.
ME-U-M/19-065/10

Pol gár Ele mér
8500 Pá pa, Ti zen egye dik u. 6.
ME-U-M/19-049/09

Sza bó De zsõ
8500 Pá pa, Bán ki Do nát u. 51.
ME-U-M/19-018/08



Szõ ke Gyu la

8200 Veszp rém, Ba lá ca u. 58.

ME-U-M/19-021/08

Szûcs Jó zsef Sza bolcs

8161 Õsi, Kert köz 11.

ME-U-M/19-009/08

Ta kács Já nos

8229 Cso pak, Szé rûs kert u. 26/a.

ME-U-M/19-046/09

Va nyúr György

8500 Pá pa, Kor vin u. 3.

ME-U-M/19-011/08

Var ga Nor bert

8200 Veszp rém, Só lyi u. 4. III/4.

ME-U-M/19-052/09

Vígh Ist ván

8200 Veszp rém, Ba lá ca u. 34.

ME-U-M/19-062/10

Zu gor Ist ván

8200 Veszp rém, Var ga u. 4/b.

ME-U-M/19-020/08

Tech ni ku sok

Bor dács Szil vesz ter

8200 Veszp rém, Ju ta si u. 59/I. II/3.

ME-U-T/19-024/08

Eráth Ká roly

8422 Ba kony ná na, Jó zsef A. u. 11.

ME-U-T/19-022/08

Ikits Ta más

8200 Veszp rém, Át ri um köz 20.

ME-U-T/19-044/09

Ká ló czy At ti la

8200 Veszp rém, If jú ság u. 5/4.

ME-U-T/19-025/08

Pa to nai Kál mán

8100 Vár pa lo ta, Má tyás ki rály út 6.

ME-U-T/19-058/10

Tóth Jó zsef

8330 Sü meg, Si mon I. u. 9.

ME-U-T/19-013/08

Tö re ky Pál

8300 Ta pol ca, Mó ricz Zs. u. 61/2.

ME-U-T/19-001/06

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ádám Lász ló Sán dor
8200 Veszp rém, Jó kai u. 34. I/1.
ME-H-M/19-038/09

Ba logh Pé ter
8105 Pét für dõ, Ba bits M. u. 11/a.
ME-H-M/19-032/09

Bí ró Csa ba
8191 Ös kü, Ker tész K. u. 13.
ME-H-M/19-057/10

Bo zsó Ta más
8237 Ti hany, Ma jor u. 30.
ME-H-M/19-036/09

Cson ti Jó zsef
8400 Aj ka, Bé ke u. 29. IV/13.
ME-H-M/19-034/09

De mény Zol tán
8200 Veszp rém, Ló czy L. u. 18/a.
ME-H-M/19-030/09

Ele kes Fe renc
8200 Veszp rém, Di ós sy u. 2/e. VII/27.
ME-H-M/19-055/09

Fe ke te Já nos
8200 Veszp rém, Mó ricz Zs. u. 24.
ME-H-M/19-051/09

Haj dú At ti la
8200 Veszp rém, Jó kai u. 34.
ME-H-M/19-017/08

He gyi Gyu la
8416 Du dar, Vi rág u. 49.
ME-H-M/19-008/07

Jesztl Já nos
8200 Veszp rém, Pi pacs u. 25.
ME-H-M/19-043/09

Ko vács Gé za
8225 Szent ki rály sza bad ja, Rá kó czi u. 3.
ME-H-M/19-041/09

Ku kucs ka Pé ter
8230 Ba la ton fü red, Mó ra Fe renc u. 5/a.
ME-H-M/19-061/10

Nagy Ká roly
8200 Veszp rém, Chol no ky J. u. 28/1.
ME-H-M/19-048/09

Né meth Re ná ta
8400 Aj ka, Bé ke u. 10. III/12.
ME-H-M/19-015/08
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Pál Ad ri enn
8105 Pét für dõ, Liszt Fe renc u. 38. I/4.
ME-H-M/19-066/10

Pol gár Ele mér
8500 Pá pa, Ti zen egye dik u. 6.
ME-H-M/19-050/09

Sza bó De zsõ
8500 Pá pa, Bán ki Do nát u. 51.
ME-H-M/19-019/08

Szõ ke Gyu la
8200 Veszp rém, Ba lá ca u. 58.
ME-H-M/19-039/09

Szûcs Jó zsef Sza bolcs
8161 Õsi, Kert köz 11.
ME-H-M/19-010/08

Va nyúr György
8500 Pá pa, Kor vin u. 3.
ME-H-M/19-012/08

Var ga Nor bert
8200 Veszp rém, Só lyi u. 4. III/4.
ME-H-M/19-053/09

Vígh Ist ván
8200 Veszp rém, Ba lá ca u. 34.
ME-H-M/19-063/10

Tech ni ku sok

Ikits Ta más
8200 Veszp rém, Át ri um köz 20.
ME-H-T/19-045/09

Ká ló czy At ti la
8200 Veszp rém, If jú ság u. 5/4.
ME-H-T/19-047/09

Pa to nai Kál mán
8100 Vár pa lo ta, Má tyás ki rály út  6.
ME-H-T/19-059/10

20 Za la me gye

Út épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

And rics Gyu la
8900 Za la eger szeg, Al só ján ka he gyi u. 22.
ME-U-M/20-039/08

Ber kes Ger gely
8900 Za la eger szeg, Már tí rok u. 12. II/4.
ME-U-M/20-003/09

Bui Hung Manh
8900 Za la eger szeg, Sas u. XII/3.
ME-U-M/20-010/08

Bü ki Zol tán
8931 Ke men dol lár, Kos suth u. 9.
ME-U-M/20-014/08

Cse hi Ist ván
8900 Za la eger szeg, Ber zse nyi Dá ni el u. 27.
ME-U-M/20-010/10

Czi go la Ká roly
8900 Za la eger szeg, Nem zet õr u. 8.
ME-U-M/20-002/10

Czi go la Ká roly
8900 Za la eger szeg, Nem zet õr u. 8.
ME-U-M/20-031/08

Dosz pot Ta más
8900 Za la eger szeg, Lép csõ sor u. 22.
ME-U-M/20-013/08

Ge ren csér Ti bor
8861 Sze pet nek, Ki rá lyi Pál u. 16.
ME-U-M/20-029/08

Gur dán Csa ba
8800 Nagy ka ni zsa, Fel sõ er dõ u. 19.
ME-U-M/20-043/08

Ha lász Ti bor
8900 Za la eger szeg, Sas u. 16/1.
ME-U-M/20-017/08

Im re Bé la
8800 Nagy ka ni zsa, Bocs kai u. 6/c.
ME-U-M/20-019/08

Ju hász Ti bor
8900 Za la eger szeg, Du kai u. 15.
ME-U-M/20-016/08

Ká mán Ist ván
8900 Za la eger szeg, Át al sze gett u. 97.
ME-U-M/20-001/09

Ke lencz Tün de
8900 Za la eger szeg, Al só ján ka he gyi u. 33/a.
ME-U-M/20-004/10

Kiss Lász ló
8900 Za la eger szeg, Vö rös marty u. 23.
ME-U-M/20-011/08

Kna usz Pé ter
8800 Nagy ka ni zsa, Her ku les u. 16.
ME-U-M/20-001/10

Ko vács Zol tán
8800 Nagy ka ni zsa, Ró zsa u. 10/H
ME-U-M/20-005/10



Ma jor né Pál Ilo na
8960 Len ti, Akác fa u. 34.
ME-U-M/20-006/10

Mát hé Gyu la
8906 Za la eger szeg, Gá la fej ma jor 
ME-U-M/20-021/08

Mil lei Já nos
8800 Nagy ka ni zsa, Ró zsa u. 12.
ME-U-M/20-001/07

Mó rocz Jó zsef
8900 Za la eger szeg, Ki ni zsi u. 80.
ME-U-M/20-012/08

Né meth Csa ba
8900 Za la eger szeg, Ján ka he gyi u. 22.
ME-U-M/20-008/08

Né meth De zsõ
8360 Keszt hely, Kos suth u. 105.
ME-U-M/20-003/08

Pak sa Fe renc
8900 Za la eger szeg, Ber zse nyi u. 28. III/24.
ME-U-M/20-035/08

Pál fy Sán dor
8913 Eger vár, Ady u. 31.
ME-U-M/20-024/08

Pusz tai Jó zsef
8868 Le te nye, Szent Im re u. 9.
ME-U-M/20-008/10

Ru dolf né Hor váth Vik tó ria
8900 Za la eger szeg, Olaj mun kás u. 1/a.
ME-U-M/20-004/09

Schlem mer Ta más
8900 Za la eger szeg, Pá ló czi u. 11.
ME-U-M/20-023/08

So mo gyi Je nõ
8800 Nagy ka ni zsa, Nagy rác u. 86.
ME-U-M/20-044/08

Szmo dics Fe renc
8800 Nagy ka ni zsa, Baj csy-Zsilinszky u. 52.
ME-U-M/20-014/10

Tóth Ist ván
8991 Tes kánd, Ró zsa u. 10.
ME-U-M/20-025/08

Tóth Já nos
8900 Za la eger szeg, Be csa li u. 105.
ME-U-M/20-012/10

Tóth ma jor Já nos
8900 Za la eger szeg, Pla tán sor 23/a.
ME-U-M/20-037/08

Tech ni ku sok

Ács Já nos
8800 Nagy ka ni zsa, Vá ros ka pu u. 3/b.
ME-U-T/20-015/08

Her man Sán dor
8960 Len ti, Al kot mány u. 37.
ME-U-T/20-030/08

Keg lo vits Ist ván
8900 Za la eger szeg, Át al sze gett u. 13. III/15.
ME-U-T/20-042/08

Ké ner Já nos
8900 Za la eger szeg, Vizs la par ki u. 29. VI II/57.
ME-U-T/20-036/08

Kiss Fe renc
8380 Hé víz, Mó ricz Zs. u. 15/b.
ME-U-T/20-041/08

Kó sa At ti la
8800 Nagy ka ni zsa, Batt hy ány u. 14.
ME-U-T/20-022/08

Ko vács Pé ter
8960 Len ti, Kál lai Éva u. 2/8.
ME-U-T/20-020/08

Né meth Sán dor
8960 Len ti, Csör gõ u. 12.
ME-U-T/20-001/08

Pál At ti la
8960 Len ti, Pe tõ fi u. 35/c.
ME-U-T/20-026/08

Só lyom vá ri Fe renc
8800 Nagy ka ni zsa, Fel sõ te me tõ u. 2/d.
ME-U-T/20-018/08

Szûcs Jó zsef
8800 Nagy ka ni zsa, Mag ve tõ u. 84.
ME-U-T/20-028/08

Tóth La jos
8900 Za la eger szeg, Bar tók B. u. 56/1.
ME-U-T/20-027/08

Vass Sán dor
8900 Za la eger szeg, Hegy al ja u. 49. III/10.
ME-U-T/20-002/08

Híd épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

And rics Gyu la
8900 Za la eger szeg, Al só ján ka he gyi u. 22.
ME-H-M/20-039/08
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Bi ri Gá bor
8900 Za la eger szeg, Át al sze gett u. 23/a.
ME-H-M/20-009/08

Cse hi Ist ván
8900 Za la eger szeg, Ber zse nyi Dá ni el u. 27.
ME-H-M/20-011/10

Czi go la Ká roly
8900 Za la eger szeg, Nem zet õr u. 8.
ME-H-M/20-003/10

Dosz pot Ta más
8900 Za la eger szeg, Lép csõ sor u. 22.
ME-H-M/20-034/08

Ju hász Ti bor
8900 Za la eger szeg, Du kai u. 15.
ME-H-M/20-033/08

Ká mán Ist ván
8900 Za la eger szeg, Át al sze gett u. 97.
ME-H-M/20-002/09

Ma jor né Pál Ilo na
8960 Len ti, Akác fa u. 34.
ME-H-M/20-007/10

Pusz tai Jó zsef
8868 Le te nye, Szent Im re u. 9.
ME-H-M/20-009/10

Schlem mer Ta más
8900 Za la eger szeg, Pá ló czi u. 11.
ME-H-M/20-032/08

Szmo dics Fe renc
8800 Nagy ka ni zsa, Baj csy-Zsilinszky u. 52.
ME-H-M/20-015/10

Tóth Já nos
8900 Za la eger szeg, Be csa li u. 105.
ME-H-M/20-013/10

Tóth ma jor Já nos
8900 Za la eger szeg, Pla tán sor 23/a.
ME-H-M/20-038/08

Vas úti épí té si mû sza ki el len õrök

Mér nö kök

Ik ker Ti bor
8800 Nagy ka ni zsa, Ady E. u. 63.
ME-Vp-M/20-006/08

Pál fy Sán dor
8800 Nagy ka ni zsa, Rá kó czi út 56/a.
ME-Vp-M/20-005/06

Tech ni ku sok

Mar ton fal vi Jó zsef
8800 Nagy ka ni zsa, Fõ u. 2.
ME-Vh-T/20-007/08

Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let



A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let köz le mé nye
a köz le ke dé si épít mé nyek fe le lõs mû sza ki ve ze tõ i nek

2005. évi or szá gos össze sí tett név jegy zé ké rõl

A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let – a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek és ví zi lé te sít mé nyek épí tés -
fel ügye le ti szer ve i nek az épí té si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi
fel ada ta i ról, va la mint a ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról szó ló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM
ren de let 4. §-ában fog lalt fel adat kör ében el jár va – a köz le ke dé si épít mé nyek fe le lõs mûszaki vezetõinek 2005. évi
országos összesített névjegyzékét közzé teszi az alábbiak szerint:

1. ÁL TA LÁ NOS IN FOR MÁ CI ÓK

1.1. A fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé ket az épí tés fel ügye le tet el lá tó szerv ve ze ti. [1997. évi LXXVI II. tör vény 58. § 
(3) be kez dés]

1.2. A köz le ke dé si épít mé nyek te kin te té ben épí tés fel ügye le ti szer vek a me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye le tek,
va la mint a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let. [2/1987. (II. 9.) KM ren de let 1. § a) pont és a 91/2003. (XII. 16.) GKM ren -
de let 2. § (1) be kez dés]

1.3. A me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye le tek, va la mint a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let fe lett az irá nyí tást és
az ál ta luk ho zott ha tá ro za tok ese té ben a má sod fo kú ha tó sá gi fel ada to kat a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let lát ja el. [231/1997.
(XII .12.) Korm. ren de let 1. § (1) be kez dés]

2. NÉV JEGY ZÉK BE VÉ TEL ÉS A NÉV JEGY ZÉK VE ZE TÉ SE

2.1. A köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nye ket érin tõ fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be vé tel re vo nat -
ko zó jo go sult sá got a köz úti és vas úti szak te rü le ten a ké rel me zõ lak he lye sze rint te rü le ti leg il le té kes me gyei, il let ve fõ vá -
ro si köz le ke dé si fel ügye let, a ha jó zá si szak te rü le ten pe dig a kü lön jog sza bály ban [237/2002. (XI. 8.) Korm. ren de let
mel lék le te] ha jó zá si ha tó sá gi ha tás kör rel felruházott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet állapítja meg.

Az il le té kes ha tó ság a jo go sult sá got szer zett fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ket név jegy zék be ve szi és a név jegy zé ket fo lya -
ma to san ve ze ti. [9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let 1. §]

2.2. Az or szá gos össze sí tett név jegy zé ket a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let ad ja ki, a te rü le ti név jegy zé ket ve ze tõ
ha tó sá gok elõ zõ év de cem ber 31-ei ál la pot sze rin ti ada tai alap ján. [9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let 4. §]

Az idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról a te rü le ti ha tó sá gok ren del kez nek adatokkal.

3. AZ OR SZÁ GOS ÖSSZE SÍ TETT NÉV JEGY ZÉK ADAT TAR TAL MA ÉS FEL ÉPÍ TÉ SE

3.1. A név jegy zék a fe le lõs mû sza ki ve ze tõk ne vét, lak cí mét és név jegy zék be vé te li szá mát te rü le ti (me gyei, fõ vá ro si)
bon tás ban, azon be lül szak te rü le ti besorolásban tartalmazza.

3.2. Te rü le ti bon tás:

A név jegy zék a me gyé ket a sta tisz ti kai kód szám sze rin ti sor rend ben tün te ti fel. 

Szak te rü le ti be so ro lás:

A szak te rü le ti be so ro lás ra szak ké pe sí tés és szak mai gya kor lat sze rint az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és az épí té si nap ló ról szó ló 51/2000. (VI II. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let és az azt mó do sí tó 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM együttes rendelet 1. sz. mel -
léklet alapján került sor. 
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A köz le ke dés-épí té si fe le lõs mû sza ki ve ze tõk név jegy zék be vé te li szá má nak szer ke ze tét az 1. szá mú ábra mutatja be.

1. szá mú áb ra:  A köz le ke dés épí té si fe le lõs mû sza ki ve ze tõk név jegy zék be vé te li szá má nak szer ke ze te

4. A KÖZ LE KE DÉ SI ÉPÍT MÉ NYEK FE LE LÕS MÛ SZA KI VE ZE TÕI TE VÉ KENY SÉ GÉ NEK GYA KOR -
LÁ SÁ VAL ÖSSZE FÜG GÕ FÕBB JOG SZA BÁ LYOK JEGY ZÉ KE

– 1997. évi LXXVI II. tör vény az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
– 231/1997. (XII. 12.) Korm. ren de let az egy sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl
– 237/2002. (XI 8.) Korm. ren de let a ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint il le té kes sé gé rõl
– 2/1987. (II. 9.) KM ren de let a köz le ke dé si épít mé nyek épí tés fel ügye le té rõl
– 91/2003. (XII. 16.) GKM ren de let az or szá gos köz utak épí tés fel ügye le ti el len õr zé si el já rá sá ról és az el já rás sal

össze füg gõ szak mai vizs gá lat ról
– 51/2000. (VI II. 9.) FVM-GM-Kö ViM együt tes ren de let az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi 

te vé keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és az épí té si nap ló ról
– 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-Kö ViM együt tes ren de let az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé -

keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és az épí té si nap ló ról szó ló 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–Kö ViM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról

– 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek és ví zi lé te sít mé nyek épí tés fel -
ügye le ti szer ve i nek az épí té si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi
fel ada ta i ról, va la mint a ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról.

– 91/2003. (XII. 16.) GKM ren de let az or szá gos köz utak épí tés fel ügye le ti el len õr zé si el já rá sá ról és az el já rás sal
össze füg gõ szak mai vizs gá lat ról
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5. A KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK FELELÕS MÛSZAKI VEZETÕINEK
2005. DECEMBER 31-EI ÁLLAPOT SZERINTI ORSZÁGOS ÖSSZESÍTETT NÉVJEGYZÉKE

01 Bu da pest

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Al pá ri Mik lós
1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 84.
FMV-U-A/01-097/06

Ba logh Fe renc
1192 Bu da pest, Do bó Ka ti ca u. 97.
FMV-U-A/01-149/06

Bá nos Csa ba
1111 Bu da pest, Ken de u. 14.
FMV-U-A/01-352/06

Bár dos Gyu la
1148 Bu da pest, Ka la pács u. 16.
FMV-U-A/01-193/06

Bár fy Ág nes Ju dit
1055 Bu da pest, Mar kó u. 7.
FMV-U-A/01-391/06

Bar ta Emil
1213 Bu da pest, Pu li sé tány 6.
FMV-U-A/01-351/06

Bed ros Fe renc
1141 Bu da pest, Ka la uz u. 35.
FMV-U-A/01-122/06

Bé ké si And rás Má tyás
1172 Bu da pest, Kis kút u. 48.
FMV-U-A/01-245/06

Bé ké si Bé la
1139 Bu da pest, Haj dú u. 19.
FMV-U-A/01-120/06

Ben csik Gab ri el la
1112 Bu da pest, Me nyecs ke u. 27.
FMV-U-A/01-238/06

Ben kõ Éva
1124 Bu da pest, Kosz ta Jó zsef u. 3.
FMV-U-A/01-136/06

Be recz ki György
1096 Bu da pest, Hal ler u. 32.
FMV-U-A/01-081/06

Bé res né Ki szely Má ria
1074 Bu da pest, Csen ge ry u. 12.
FMV-U-A/01-418/06

Be ron Éva
1035 Bu da pest, Szent end rei út 17.
FMV-U-A/01-272/06

Bí ró Ba lázs
1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 243.
FMV-U-A/01-026/07

Bó di Mik lós
1033 Bu da pest, Hé ví zi u. 33.
FMV-U-A/01-298/06

Bo gyó Ist ván
1132 Bu da pest, Bal zac u. 21.
FMV-U-A/01-398/06

Bor nem issza Lász ló
1025 Bu da pest, Tö rök vész út 101.
FMV-U-A/01-311/06

Bö dõ At ti la
1124 Bu da pest, Or mó di út 15/a.
FMV-U-A/01-296/06

Bõ nisch Fe renc
1185 Bu da pest, Pan cso va u. 44.
FMV-U-A/01-106/06

Bre dák Lász ló
1214 Bu da pest, Rá kó czi Fe renc u. 345.
FMV-U-A/01-220/06

Buj tor Jó zsef
1183 Bu da pest, Vág u. 37.
FMV-U-A/01-453/06

Csa ná dy né Da ri lek Tün de
1144 Bu da pest, Szent mi há lyi u. 20-22.
FMV-U-A/01-096/06

Csep re gi And rás
1033 Bu da pest, Pol gár u. 7.
FMV-U-A/01-343/06

Cso hány An tal
1106 Bu da pest, Zöld pá lya u. 32.
FMV-U-A/01-073/06

Csu ri Ot tó
1155 Bu da pest, Ob si tos tér 7.
FMV-U-A/01-248/06

Czi bók Pé ter
1131 Bu da pest, Bé ke út 77.
FMV-U-A/01-157/06

Dan kó Je nõ
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai út 48.
FMV-U-A/01-406/06
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Dar vas Ká roly
1021 Bu da pest, Völgy u. 27/b.
FMV-U-A/01-455/06

Det rich De zsõ Jó zsef
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 116.
FMV-U-A/01-250/06

Dió sze gi Bar na bás
1022 Bu da pest, Tö vis u. 18/b.
FMV-U-A/01-107/06

Dó zsa  Zsolt
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 13.
FMV-U-A/01-068/06

Dut kon Lász ló
1022 Bu da pest, Fil lér u. 60.
FMV-U-A/01-140/06

Éless Mik lós
1077 Bu da pest, Jó si ka u. 14.
FMV-U-A/01-188/06

Er csey Gá bor
1111 Bu da pest, Krus pér u. 1/b.
FMV-U-A/01-388/06

Er dõ di Lász ló né
1044 Bu da pest, Fó ti út 9/e.
FMV-U-A/01-173/06

Er dõs Ta más
1055 Bu da pest, Nyu ga ti tér 9.
FMV-U-A/01-137/06

Fá bi án And rás
1037 Bu da pest, Tol dás köz 10.
FMV-U-A/01-087/06

Fe hér vá ri Sán dor
1123 Bu da pest, Bán u. 3.
FMV-U-A/01-266/06

Fe ke te Ta más
1183 Bu da pest, Rá day G. u. 23.
FMV-U-A/01-100/06

Fõ zõ Mó ni ka
1161 Bu da pest, Ság vá ri u. 20.
FMV-U-A/01-480/06

Ge len csér Gá bor
1012 Bu da pest, Lo go di u. 23.
FMV-U-A/01-271/06

Ge ön cze öl Ger gely
1034 Bu da pest, Ke nye res u. 42.
FMV-U-A/01-232/06

Ge ren csér Zsó fia
1124 Bu da pest, Fo dor u. 96.
FMV-U-A/01-070/06

Göll ner An na
1056 Bu da pest, Vá ci u. 73.
FMV-U-A/01-325/06

Grosz man György
1133 Bu da pest, Vág u. 9.
FMV-U-A/01-102/06

György Pál, Dr.
1025 Bu da pest, Al só zöld má li út 25/b.
FMV-U-A/01-236/06

Gyõ rik Ist ván
1137 Bu da pest, Ka to na Jó zsef u. 3.
FMV-U-A/01-004/07

Haj dú Mik lós
1171 Bu da pest, Er zsé bet krt. 26.
FMV-U-A/01-075/06

Ha jós Gá bor
1125 Bu da pest, Vi rá nyos u. 26.
FMV-U-A/01-134/06

Ha rasz ti Le ven te
1126 Bu da pest, Fo dor u. 27/a.
FMV-U-A/01-014/07

He ge dûs Csa ba Je nõ
1051 Bu da pest, Sas u. 4.
FMV-U-A/01-305/06

He gyi Gá bor
1032 Bu da pest, Zá por u. 80.
FMV-U-A/01-123/06

Hé ra Gá bor
1222 Bu da pest, Sze ke res u. 12.
FMV-U-A/01-214/06

Hor vai Jó zsef
1025 Bu da pest, Ve rec ke u. 114/b.
FMV-U-A/01-163/06

Hor váth Fe renc
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai u. 66/a.
FMV-U-A/01-324/06

Hu szár Sán dor
1029 Bu da pest, Si mon u. 7.
FMV-U-A/01-312/06

Illy Ist ván
1162 Bu da pest, Me zõ sas u. 8.
FMV-U-A/01-297/06

Ilye fal vi Ist ván
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár u. 35.
FMV-U-A/01-089/06

Ják fal vi Pé ter
1086 Bu da pest, Do bo zi u. 15.
FMV-U-A/01-143/06



Jand ra sics Ta más
1123 Bu da pest, Tál tos u. 4.
FMV-U-A/01-160/06

Já nos he gyi Fe renc
1043 Bu da pest, Nyár u. 26.
FMV-U-A/01-381/06

Já ró ka Gá bor
1151 Bu da pest, Po zsony u. 61/b.
FMV-U-A/01-183/06

Jencs Ár pád Gyõ zõ
1112 Bu da pest, Da y ka G. u. 81/a.
FMV-U-A/01-008/07

Je no vai Zol tán
1161 Bu da pest, Zrí nyi Ilo na u. 10.
FMV-U-A/01-410/06

Ju hász Lász ló
1136 Bu da pest, Pan nó nia u. 18.
FMV-U-A/01-207/06

Kán tor Er vin
1038 Bu da pest, Ví zi or go na u. 9.
FMV-U-A/01-277/06

Ki nicz ky Gá bor
1125 Bu da pest, Gal gó czy köz 8.
FMV-U-A/01-364/06

Ki rály Gá bor
1121 Bu da pest, Zug li ge ti u. 50.
FMV-U-A/01-261/06

Kis ko vács Fe renc
1123 Bu da pest, Bán u. 3.
FMV-U-A/01-300/06

Kiss Ist ván Lász ló
1121 Bu da pest, Haj nal ka u. 24.
FMV-U-A/01-091/06

Kiss Lász ló
1116 Bu da pest, Mo hai u. 15.
FMV-U-A/01-095/06

Kiss Zsu zsan na
1133 Bu da pest, Kár pát u. 58.
FMV-U-A/01-028/07

Ko vács Dé nes
1085 Bu da pest, Rökk Sz. u. 3.
FMV-U-A/01-285/06

Ko vács La jos
1191 Bu da pest, Tol dy u. 5.
FMV-U-A/01-425/06

Ko vács Ta más
1204 Bu da pest, Li li om u. 9.
FMV-U-A/01-215/06

Kör mö czi Lász ló
1132 Bu da pest, Alig u. 3.
FMV-U-A/01-414/06

Ku tas sy Pé ter
1065 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 5.
FMV-U-A/01-340/06

La ka tos Er vin
1023 Bu da pest, Me cset u. 9.
FMV-U-A/01-386/06

La kos La jos
1046 Bu da pest, Du na ke szi u. 5.
FMV-U-A/01-171/06

Lá po si Ti bor
1039 Bu da pest, Zemp lén Gy. u. 1.
FMV-U-A/01-125/06

Lá zár Jó zsef
1221 Bu da pest, Pé ter pál u. 116/b.
FMV-U-A/01-370/06

Lé de rer Zol tán
1076 Bu da pest, Ver seny u. 14.
FMV-U-A/01-142/06

Lég rá di Lász ló
1038 Bu da pest, Dó zsa Gy. u. 30.
FMV-U-A/01-353/06

Li egl Ta más
1037 Bu da pest, Ka lap u. 6.
FMV-U-A/01-346/06

Li pót At ti la
1044 Bu da pest, Nyár fa u. 31.
FMV-U-A/01-254/06

Lõ rincz And rás
1028 Bu da pest, Pisz ke u. 3.
FMV-U-A/01-235/06

Lu kács Zol tán
1016 Bu da pest, Nap hegy u. 38.
FMV-U-A/01-337/06

Már kus György
1046 Bu da pest, Ná das dy K. u. 11.
FMV-U-A/01-164/06

Ma rok há zi Ist ván
1172 Bu da pest, Gön dör u. 8.
FMV-U-A/01-108/06

Ma tits Ist ván
1202 Bu da pest, Már tí rok u. 114.
FMV-U-A/01-043/07

Ma tus Gá bor
1025 Bu da pest, Tö rök vész u. 103.
FMV-U-A/01-309/06
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Me is ter Gá bor
1141 Bu da pest, Ál mos ve zér u. 63.
FMV-U-A/01-317/06

Mé szá ros At ti la Im re
1067 Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 29.
FMV-U-A/01-401/06

Mé szá ros Jó zsef Lász ló
1056 Bu da pest, Belg rád rak part 3-4.
FMV-U-A/01-328/06

Mi hály Pál
1119 Bu da pest, Solt u. 30.
FMV-U-A/01-338/06

Mol nár Mi hály né
1223 Bu da pest, V. u. 24.
FMV-U-A/01-253/06

Mol nár fi Csa ba Jó zsef
1046 Bu da pest, Ár pád út 13.
FMV-U-A/01-512/06

Mu ha ri Kál mán
1125 Bu da pest, Ha dik A. u. 24.
FMV-U-A/01-041/07

Mu rá nyi Gá bor né
1133 Bu da pest, Tu taj u. 1/d.
FMV-U-A/01-099/06

Nagy Elek And rás
1221 Bu da pest, Lom ni ci u. 30.
FMV-U-A/01-313/06

Nagy Gá bor
1144 Bu da pest, Ond ve zér u. 37.
FMV-U-A/01-273/06

Né meth Gá bor
1134 Bu da pest, Kas sák L. u. 55.
FMV-U-A/01-057/06

Né meth Gé za
1037 Bu da pest, Do mosz ló út ja 12.
FMV-U-A/01-086/06

Né meth Gusz táv Brú nó
1028 Bu da pest, Szé che nyi u. 12/a.
FMV-U-A/01-185/06

Né meth Gyõ zõ
1116 Bu da pest, Bük köny u. 28.
FMV-U-A/01-435/06

Né meth Já nos Ta más
1192 Bu da pest, Kós Ká roly tér 10.
FMV-U-A/01-413/06

Ne u ba u er Pé ter
1021 Bu da pest, Szé her út 54.
FMV-U-A/01-454/06

Oláh Lász ló
1119 Bu da pest, Al bert u. 15/b.
FMV-U-A/01-451/06

Ol lá ri Já nos
1035 Bu da pest, Szél u. 7-9/b.
FMV-U-A/01-074/06

Or bán né Ga lam bos Edit
1033 Bu da pest, Ta vasz u. 8.
FMV-U-A/01-147/06

Pálf fy Ti bor
1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 13.
FMV-U-A/01-314/06

Pa lik Dé nes
1155 Bu da pest, Oz mán u. 3.
FMV-U-A/01-213/06

Pá pai Mik lós
1048 Bu da pest, Kül sõ Szi lá gyi u. 114.
FMV-U-A/01-101/06

Pa ta ky And rás
1111 Bu da pest, Lágy má nyo si u. 17.
FMV-U-A/01-165/06

Pát kai And rás
1173 Bu da pest, Bor só u. 50.
FMV-U-A/01-233/06

Rá kó czi György
1044 Bu da pest, Ady End re u. 20.
FMV-U-A/01-098/06

Rak sá nyi Éva
1171 Bu da pest, Fu va ros u. 30.
FMV-U-A/01-088/06

Rasz to vich Pé ter
1013 Bu da pest, At ti la u. 41.
FMV-U-A/01-278/06

Rasz to vich Pé ter né
1013 Bu da pest, At ti la u. 41.
FMV-U-A/01-281/06

Rá ti Ist ván né
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77.
FMV-U-A/01-339/06

Rédl Má ria
1145 Bu da pest, Bács kai u. 44.
FMV-U-A/01-069/06

Rét fal vi Fe renc
1025 Bu da pest, Csepp kõ u. 3/a.
FMV-U-A/01-148/06

Rik ker Ti bor
1031 Bu da pest, Ányos u. 12.
FMV-U-A/01-119/06



Ró na Iván
1188 Bu da pest, Ka lász u. 3.
FMV-U-A/01-447/06

Ro vensz ky Gé za
1037 Bu da pest, Kis domb u. 5.
FMV-U-A/01-078/06

Rozs nyói Pé ter
1221 Bu da pest, Ka piszt rán u. 22.
FMV-U-A/01-116/06

Sá gi  Im re
1188 Bu da pest, Csör gõ fa u. 10.
FMV-U-A/01-082/06

Sal fay Ist ván né
1138 Bu da pest, Ár va u. 7.
FMV-U-A/01-085/06

Salz mann Zsolt
1039 Bu da pest, Ság vá ri u. 6.
FMV-U-A/01-383/06

Sán ta Ábel
1201 Bu da pest, Tö rök Fló ris u. 162.
FMV-U-A/01-355/06

Schmidt Fe renc
1131 Bu da pest, Szent Lász ló u. 119.
FMV-U-A/01-265/06

Schré der Mi hály
1141 Bu da pest, Mir tusz u. 39.
FMV-U-A/01-142/06

Schu ri na Ta más
1149 Bu da pest, Tá bor nok u. 3.
FMV-U-A/01-167/06

Se bes tény Ta más
1225 Bu da pest, Batt hy ány u. 47.
FMV-U-A/01-187/06

Se reg Zol tán
1024 Bu da pest, Pet re zse lyem u. 10/b.
FMV-U-A/01-092/06

Si dó Sza bolcs
1031 Bu da pest, Dó sa u. 10/b.
FMV-U-A/01-206/06

Si mon Mik lós
1082 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 19.
FMV-U-A/01-175/06

Si te ry Lász ló
1222 Bu da pest, Mé zes fe hér u. 3.
FMV-U-A/01-090/06

Soly mos  Já nos
1122 Bu da pest, Ha tár õr u. 55.
FMV-U-A/01-141/06

Som lyay Csa ba
1025 Bu da pest, Sza lon ka les u. 3.
FMV-U-A/01-315/06

So mo gyi né Szi lá gyi Ani kó
1112 Bu da pest, Ig mán di u. 18.
FMV-U-A/01-452/06

Sti pich né Csen de Györ gyi
1025 Bu da pest, Utas u. 9.
FMV-U-A/01-267/06

Sü tõ Ist ván
1214 Bu da pest, II. Rá kó czy Fe renc u. 305. B. a.
FMV-U-A/01-105/06

Svas tits Ti bor
1126 Bu da pest, Hol ló si Si mon u. 19.
FMV-U-A/01-132/06

Sza bó Gá bor Lász ló
1041 Bu da pest, Gör gey A. u. 72.
FMV-U-A/01-316/06

Sza bó Ká roly
1084 Bu da pest, Né met u. 13.
FMV-U-A/01-140/06

Sza bó Ta más
1035 Bu da pest, Be rend u. 7.
FMV-U-A/01-244/06

Szán tay La jos
1025 Bu da pest, Nap vi rág u. 21.
FMV-U-A/01-071/06

Szán tó Ró bert Já nos
1142 Bu da pest, Kas sai u. 86.
FMV-U-A/01-113/06

Szar va si  Ákos
1104 Bu da pest, Bo dza u. 35/b.
FMV-U-A/01-072/06

Sze lõ czey Ed gár
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 21.
FMV-U-A/01-310/06

Sze me sy Ist ván Jó zsef
1029 Bu da pest, Hárs al ja u. 19.
FMV-U-A/01-356/06

Szir ma i né Té sy Má ria
1094 Bu da pest, Fe renc krt. 23.
FMV-U-A/01-129/06

Szõl lõ si  Gá bor
1037 Bu da pest, Má ra ma ros köz 9.
FMV-U-A/01-135/06

Szõ nyi Lász ló
1141 Bu da pest, Ti ha mér u. 39.
FMV-U-A/01-331/06
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Te re mi And rás
1165 Bu da pest, Lin da tér 3.
FMV-U-A/01-363/06

Till  Pé ter
1196 Bu da pest, Ár pád u. 76.
FMV-U-A/01-126/06

To man Pé ter
1021 Bu da pest, Üdü lõ u. 19/b.
FMV-U-A/01-306/06

Tom pa Já nos, Dr.
1024 Bu da pest, Ez re des u. 5/b.
FMV-U-A/01-018/07

Tóth Im re
1016 Bu da pest, Bérc u. 11/a.
FMV-U-A/01-127/06

Tóth né Ó vá ri Ju dit
1118 Bu da pest, Zó lyo mi u. 3.
FMV-U-A/01-404/06

Tur bék Lász ló
1126 Bu da pest, Né met völ gyi u. 24.
FMV-U-A/01-342/06

Ull rich And rás Lász ló
1121 Bu da pest, Al kony u. 26/a.
FMV-U-A/01-411/06

Üve ges Pé ter Zol tán
1148 Bu da pest, Bol gár ker tész u. 29.
FMV-U-A/01-282/06

Vál las Csa ba
1118 Bu da pest, Be rek szá szi út 114.
FMV-U-A/01-237/06

Var ga Bar ba ra
1085 Bu da pest, Pál u. 4.
FMV-U-A/01-234/06

Var ga Csa ba
1026 Bu da pest, Tö vis u. 48.
FMV-U-A/01-109/06

Var ga Zol tán Bé la
1214 Bu da pest, Ri esz Fri gyes u. 5.
FMV-U-A/01-221/06

Vár ko nyi Csa ba
1144 Bu da pest, Rá kos fal va park 5/d.
FMV-U-A/01-144/06

Vas Ká roly
1061 Bu da pest, Liszt F. tér 9.
FMV-U-A/01-345/06

Vas Pál
1118 Bu da pest, Ig lói út 15.
FMV-U-A/01-256/06

Vas Pál né
1118 Bu da pest, Ig lói út 15.
FMV-U-A/01-257/06

Ve ress Ró bert, Dr.
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 5-7.
FMV-U-A/01-344/06

Vi da Lász ló
1088 Bu da pest, Ba ross u. 41.
FMV-U-A/01-304/06

Vigh Fe renc
1163 Bu da pest, Lip cse u. 1.
FMV-U-A/01-138/06

Vin cze Vil mos
1021 Bu da pest, Bu da ke szi u. 23.
FMV-U-A/01-084/06

Vi son tai Má tyás
1221 Bu da pest, Ka piszt rán u. 10.
FMV-U-A/01-166/06

Vö ne ki Zol tán
1112 Bu da pest, Sü veg u. 11.
FMV-U-A/01-172/06

Win disch Lász ló
1192 Bu da pest, Ál mos u. 60.
FMV-U-A/01-264/06

Wiszt Csa ba
1173 Bu da pest, Vac kor u. 6.
FMV-U-A/01-247/06

Za bó Ta más
1113 Bu da pest, Bar tók Bé la út 128.
FMV-U-A/01-288/06

„B” ka te gó ria

An tal Pé ter
1221 Bu da pest, Ta ní tó u. 24.
FMV-U-B/01-146/06

Ara tó And rás György
1237 Bu da pest, Mes gye u. 20.
FMV-U-B/01-162/06

Ba kos Gé za
1188 Bu da pest, Nap ló u. 37/a.
FMV-U-B/01-094/06

Ba kos Gé za
1138 Bu da pest, Pár kány u. 32.
FMV-U-B/01-276/06

Ba logh Gyu la
1162 Bu da pest, Já vor fa u. 22.
FMV-U-B/01-424/06



Bán fal vi Ár pád
1119 Bu da pest, Ete le u. 27.
FMV-U-B/01-093/06

Bán föl di Csa ba
1039 Bu da pest, Lu kács Gy. út 4.
FMV-U-B/01-055/06

Bol gár Gá bor
1147 Bu da pest, Csö mö ri u. 104.
FMV-U-B/01-131/06

Bör dõs Sán dor
1157 Bu da pest, Kõ ra kás park 48.
FMV-U-B/01-429/06

Bucz kó Pé ter
1149 Bu da pest, Nagy La jos kir. út 151.
FMV-U-B/01-260/06

Buj do só Bar na
1165 Bu da pest, Sza bad ság u. 20.
FMV-U-B/01-259/06

Burg hardt né Kesz te Er zsé bet
1201 Bu da pest, Al só te le ki u. 20.
FMV-U-B/01-169/06

Bük ky At ti la
1147 Bu da pest, Ger vay u. 102/a.
FMV-U-B/01-128/06

Csi kász Lász ló
1031 Bu da pest, Vá ci Mi hály tér 3.
FMV-U-B/01-198/06

Dá vid Fe renc
1117 Bu da pest, Bu da fo ki u. 107.
FMV-U-B/01-395/06

Dé zsi György
1172 Bu da pest, Já szi vány u. 54.
FMV-U-B/01-161/06

Do sek Er vin
1112 Bu da pest, Nagy sza lon ta u. 42.
FMV-U-B/01-421/06

Dö me Ist ván
1158 Bu da pest, Thö köly u. 41.
FMV-U-B/01-422/06

Dra bik Bé la Re zsõ
1135 Bu da pest, Dé vé nyi u. 18.
FMV-U-B/01-417/06

Dub rovsz ky Lász ló né
1032 Bu da pest, Bé csi út 217.
FMV-U-B/01-431/06

Ér sek Bé la
1094 Bu da pest, Pá va u. 34.
FMV-U-B/01-158/06

Gren czer Ákos
1148 Bu da pest, Ve zér u. 134.
FMV-U-B/01-076/06

Gren czer Zsolt
1148 Bu da pest, Ve zér u. 134.
FMV-U-B/01-412/06

Gyön gyö si Sán dor
1163 Bu da pest, Fu tó ró zsa u. 59.
FMV-U-B/01-145/06

Gyü ré né Kosz tyó Mar git, Dr.
1029 Bu da pest, Hí mes u. 21/3.
FMV-U-B/01-444/06

Har ta Bé la
1039 Bu da pest, Ju hász Gyu la u. 11.
FMV-U-B/01-445/06

Hor dós And rás
1025 Bu da pest, Bo ró ka u. 6.
FMV-U-B/01-450/06

Hor nok Já nos né
1212 Bu da pest, Kos suth La jos u. 105.
FMV-U-B/01-470/06

Hu bay Ist ván
1181 Bu da pest, Ha van na u. 66.
FMV-U-B/01-159/06

Ka licz Lász ló
1158 Bu da pest, Pest új he lyi út 39.
FMV-U-B/01-456/06

Kal már Pál
1103 Bu da pest, Kõ ér köz 2/a.
FMV-U-B/01-051/06

Kap csán di Már ton Fe renc
1202 Bu da pest, Vé csey u. 47.
FMV-U-B/01-362/06

Kar akó Fe renc
1172 Bu da pest, XXVII. u. 20/b.
FMV-U-B/01-258/06

Ke mény Ist ván
1043 Bu da pest, Er zsé bet u. 37.
FMV-U-B/01-124/06

Ko mor né Ma kó Mar git
1042 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 50.
FMV-U-B/01-269/06

Ko vács Jó zsef
1171 Bu da pest, Zi mo nyi u. 16.
FMV-U-B/01-384/06

Ko vács Sán dor
1182 Bu da pest, Két új fa lu u. 81.
FMV-U-B/01-141/06
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Ko vács Sán dor
1074 Bu da pest, Vö rös marty u. 4/a.
FMV-U-B/01-323/06

Krom pasz ky And rás
1113 Bu da pest, Ábel Je nõ u. 6.
FMV-U-B/01-428/06

Ma jer Csa ba
1052 Bu da pest, De ák Fe renc u. 21.
FMV-U-B/01-287/06

Mattya sovsz ky Pé ter
1155 Bu da pest, Óda u. 4.
FMV-U-B/01-156/06

Me is ter Ta más
1141 Bu da pest, Ál mos ve zér u. 63.
FMV-U-B/01-318/06

Mé szá ros Mi hály
1144 Bu da pest, Fü re di u. 7/b.
FMV-U-B/01-446/06

Mo no ri Im re
1012 Bu da pest, Lo go di u. 5-7.
FMV-U-B/01-303/06

Nagy La jos
1172 Bu da pest, VII. u. 18.
FMV-U-B/01-151/06

Nagy Lász ló Meny hért
1183 Bu da pest, Kör möcbá nya u. 42.
FMV-U-B/01-299/06

Nagy Zsolt
1053 Bu da pest, Ve res Pál né u. 19.
FMV-U-B/01-052/06

Né meth Lász ló
1173 Bu da pest, Pes ti u. 164.
FMV-U-B/01-389/06

Né meth Nor bert
1136 Bu da pest, Bal zac u. 12.
FMV-U-B/01-347/06

Pá szik Zol tán
1149 Bu da pest, Nagy La jos ki rály út 187.
FMV-U-B/01-457/06

Pu he li György Já nos
1048 Bu da pest, Kül sõ-Szi lá gyi út 56.
FMV-U-B/01-396/06

Sa lam Vik tor
1156 Bu da pest, Nyír pa lo ta u. 64.
FMV-U-B/01-329/06

Sche itz Ró bert
1088 Bu da pest, Vas u. 18.
FMV-U-B/01-472/06

Szen tir mai Ta más
1222 Bu da pest, Bo ros u. 5.
FMV-U-B/01-133/06

Szi get hy György End re
1132 Bu da pest, Vi seg rá di u. 4.
FMV-U-B/01-326/06

Szlá vik Ilo na Mag dol na
1082 Bu da pest, Fu tó u. 51.
FMV-U-B/01-330/06

Szûcs Lász ló
1214 Bu da pest, Kri zan tém u. 28.
FMV-U-B/01-289/06

Ti la ji Já nos
1118 Bu da pest, Tûz kõ u. 2.
FMV-U-B/01-202/06

Tóth Gé za
1194 Bu da pest, Mé ta u. 29/c.
FMV-U-B/01-083/06

Tóth Ist ván
1107 Bu da pest, Bal kán u. 12.
FMV-U-B/01-218/06

Tóth Ist ván Lász ló
1092 Bu da pest, Rá day u. 26.
FMV-U-B/01-416/06

Tóth La jos
1132 Bu da pest, Vi seg rá di u. 42-46.
FMV-U-B/01-321/06

Tö rõ Mi hály Jó zsef
1194 Bu da pest, Tü lök u. 16.
FMV-U-B/01-426/06

Vaj na And rás
1034 Bu da pest, Bé csi út 88.
FMV-U-B/01-423/06

Vá ry Gá bor
1033 Bu da pest, Husz ti u. 17.
FMV-U-B/01-077/06

Vö rös Gá bor
1028 Bu da pest, Szar vas hegy u. 14/b.
FMV-U-B/01-103/06

Zom ba i né Kre isz Zsu zsan na
1028 Bu da pest, Kö vi din ka u. 21.
FMV-U-B/01-308/06



Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bá nos Csa ba
1111 Bu da pest, Ken de u. 14.
FMV-H-A/01-352/06

Bár dos Gyu la
1148 Bu da pest, Ka la pács u. 16.
FMV-H-A/01-193/06

Bar ta Emil
1213 Bu da pest, Pu li sé tány 6.
FMV-H-A/01-351/06

Bed ros Fe renc
1141 Bu da pest, Ka la uz u. 35.
FMV-H-A/01-122/06

Bé ké si Bé la
1139 Bu da pest, Haj dú u. 19.
FMV-H-A/01-120/06

Bel le Örs
1152 Bu da pest, Bát ho ry u. 9.
FMV-H-A/01-062/06

Ben csik Gab ri el la
1112 Bu da pest, Me nyecs ke u. 27.
FMV-H-A/01-238/06

Ben kõ Éva
1124 Bu da pest, Kosz ta Jó zsef u. 3.
FMV-H-A/01-136/06

Be recz ki György
1096 Bu da pest, Hal ler u. 32.
FMV-H-A/01-081/06

Bó di Mik lós
1033 Bu da pest, Hé ví zi út 33.
FMV-H-A/01-298/06

Bor bély Ta más
1131 Bu da pest, Ör dög ma lom u. 3.
FMV-H-A/01-065/06

Bö dõ At ti la
1124 Bu da pest, Or mó di út 15/a.
FMV-H-A/01-296/06

Bõ nisch Fe renc
1185 Bu da pest, Pan cso va u. 44.
FMV-H-A/01-106/06

Csa ná dy né Da ri lek Tün de
1144 Bu da pest, Szent mi há lyi u. 20-22.
FMV-H-A/01-096/06

Cseng eri Ká roly
1182 Bu da pest, Bor víz u. 9.
FMV-H-A/01-433/06

Csep re gi And rás
1033 Bu da pest, Pol gár u. 7.
FMV-H-A/01-343/06

Cso hány An tal
1106 Bu da pest, Zöld pá lya u. 32.
FMV-H-A/01-073/06

Csu ri Ot tó
1155 Bu da pest, Ob si tos tér 7.
FMV-H-A/01-248/06

Det rich De zsõ Jó zsef
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 116.
FMV-H-A/01-250/06

Dió sze gi Bar na bás
1022 Bu da pest, Tö vis u. 18/b.
FMV-H-A/01-107/06

Dó zsa Zsolt
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 13.
FMV-H-A/01-068/06

Er dé lyi And rás
1212 Bu da pest, Ba já ki Fe renc u. 72.
FMV-H-A/01-112/06

Er dõ di Lász ló né
1044 Bu da pest, Fó ti út 9/e.
FMV-H-A/01-173/06

Er dõs Ta más
1055 Bu da pest, Nyu ga ti tér 9.
FMV-H-A/01-137/06

Fe hér vá ri Sán dor
1123 Bu da pest, Bán u. 3.
FMV-H-A/01-266/06

Fe ke te Ta más
1183 Bu da pest, Rá day G. u. 23.
FMV-H-A/01-100/06

Fõ zõ Mó ni ka
1161 Bu da pest, Ság vá ri u. 20.
FMV-H-A/01-480/06

Ge ren csér Zsó fia
1124 Bu da pest, Fo dor u. 96.
FMV-H-A/01-070/06

Göll ner An na
1056 Bu da pest, Vá ci u. 73.
FMV-H-A/01-325/06

Grosz man György
1133 Bu da pest, Vág u. 9.
FMV-H-A/01-102/06

György Pál, Dr.
1025 Bu da pest, Al só zöld má li út 25/b.
FMV-H-A/01-236/06
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Há mo ri Ot tó
1135 Bu da pest, Le hel u. 46.
FMV-H-A/01-064/06

He ge düs Csa ba Je nõ
1051 Bu da pest, Sas u. 4.
FMV-H-A/01-305/06

He rin ger Já nos
1022 Bu da pest, Fil lér u. 96.
FMV-H-A/01-301/06

Hor váth Fe renc
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai u. 66/a.
FMV-H-A/01-324/06

Illy Ist ván
1162 Bu da pest, Me zõ sas u. 8.
FMV-H-A/01-297/06

Ilye fal vi Ist ván
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár u. 35.
FMV-H-A/01-089/06

Ják fal vi Pé ter
1086 Bu da pest, Do bo zi u. 15.
FMV-H-A/01-143/06

Já nos he gyi Fe renc
1043 Bu da pest, Nyár u. 26.
FMV-H-A/01-381/06

Jencs Ár pád Gyõ zõ
1112 Bu da pest, Da y ka G. u. 81/a.
FMV-H-A/01-008/07

Ju hász Lász ló
1136 Bu da pest, Pan nó nia u. 18.
FMV-H-A/01-207/06

Ká dár Ot tó
1138 Bu da pest, Ma da rász V. u. 37.
FMV-H-A/01-378/06

Kán tor Er vin
1038 Bu da pest, Ví zi or go na u. 9.
FMV-H-A/01-277/06

Kis ko vács Fe renc
1123 Bu da pest, Bán u. 3.
FMV-H-A/01-300/06

Kiss Ba lázs
1037 Bu da pest, Er dõ al ja u. 161.
FMV-H-A/01-178/06

Kiss Lász ló
1116 Bu da pest, Mo hai u. 15.
FMV-H-A/01-095/06

Kiss Zsu zsan na
1133 Bu da pest, Kár pát u. 58.
FMV-H-A/01-028/07

Kó sa Ko vács Jó zsef
1028 Bu da pest, Ke ré nyi Fri gyes u. 43.
FMV-H-A/01-110/06

Ko vács At ti la
1158 Bu da pest, Ady E. u. 16.
FMV-H-A/01-319/06

Ko vács Dé nes
1085 Bu da pest, Rökk Sz. u. 3.
FMV-H-A/01-285/06

Ko vács Emil
1034 Bu da pest, Besz ter ce u. 2.
FMV-H-A/01-320/06

Kra vi ánsz ky Ba lázs
1032 Bu da pest, Ágos ton u. 18.
FMV-H-A/01-191/06

Ku tas sy Pé ter
1065 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 5.
FMV-H-A/01-340/06

La ka tos Er vin
1023 Bu da pest, Me cset u. 9.
FMV-H-A/01-386/06

Lá zár Jó zsef
1221 Bu da pest, Pé ter pál u. 116/b.
FMV-H-A/01-370/06

Lég rá di Lász ló
1038 Bu da pest, Dó zsa Gy. u. 30.
FMV-H-A/01-353/06

Li egl Ta más
1037 Bu da pest, Ka lap u. 6.
FMV-H-A/01-346/06

Li pót At ti la
1044 Bu da pest, Nyár fa u. 31.
FMV-H-A/01-254/06

Lu kács Zol tán
1016 Bu da pest, Nap hegy u. 38.
FMV-H-A/01-337/06

Mak ray Du sán
1141 Bu da pest, Ál mos ve zér köz 8.
FMV-H-A/01-377/06

Ma tus Gá bor
1025 Bu da pest, Tö rök vész u. 103.
FMV-H-A/01-309/06

Mé szá ros Jó zsef Lász ló
1056 Bu da pest, Belg rád rak part 3-4.
FMV-H-A/01-328/06

Mesz lé nyi Zsolt Mik lós
1034 Bu da pest, Bé csi út 98.
FMV-H-A/01-335/06



Mi hály Pál
1119 Bu da pest, Solt u. 30.
FMV-H-A/01-338/06

Mol nár Mi hály né
1223 Bu da pest, V. u. 24.
FMV-H-A/01-253/06

Mu ha ri Kál mán
1125 Bu da pest, Ha dik A. u. 24.
FMV-H-A/01-041/07

Mu rá nyi Gá bor né
1133 Bu da pest, Tu taj u. 1/d.
FMV-H-A/01-099/06

Né meth Gá bor
1134 Bu da pest, Kas sák L. u. 55.
FMV-H-A/01-057/06

Né meth Gé za
1037 Bu da pest, Do mosz ló út ja 12.
FMV-H-A/01-086/06

Né meth Gusz táv Brú nó
1028 Bu da pest, Szé che nyi u. 12/a.
FMV-H-A/01-185/06

Né meth Gyõ zõ
1116 Bu da pest, Bük köny u. 28.
FMV-H-A/01-435/06

Ner vet ti Gé za
1106 Bu da pest, Hat ház u. 6.
FMV-H-A/01-063/06

Ol lá ri Já nos
1035 Bu da pest, Szél u. 7-9/b.
FMV-H-A/01-074/06

Pa lik Dé nes
1155 Bu da pest, Oz mán u. 3.
FMV-H-A/01-213/06

Pá pai Mik lós
1048 Bu da pest, Kül sõ-Szi lá gyi u. 114.
FMV-H-A/01-101/06

Papp Gá bor
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 64/a.
FMV-H-A/01-255/06

Pa ta ky And rás
1111 Bu da pest, Lágy má nyo si u. 17.
FMV-H-A/01-165/06

Rá kó czi György
1044 Bu da pest, Ady End re u. 20.
FMV-H-A/01-098/06

Rá ti Ist ván né
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77.
FMV-H-A/01-339/06

Rédl Má ria
1145 Bu da pest, Bács kai u. 44.
FMV-H-A/01-069/06

Rik ker Ti bor
1031 Bu da pest, Ányos u. 12.
FMV-H-A/01-119/06

Rozs nyói Pé ter
1221 Bu da pest, Ka piszt rán u. 22.
FMV-H-A/01-116/06

Schmidt Fe renc
1131 Bu da pest, Szent Lász ló u. 119.
FMV-H-A/01-265/06

Schré der Mi hály
1141 Bu da pest, Mir tusz u. 39.
FMV-H-A/01-142/06

Se bes tény Ta más
1225 Bu da pest, Batt hy ány u. 47.
FMV-H-A/01-187/06

Sél ley Ti va dar
1142 Bu da pest, Me xi kói u. 71.
FMV-H-A/01-061/06

Si dó Sza bolcs
1031 Bu da pest, Dó sa u. 10/b.
FMV-H-A/01-206/06

Si mon Mik lós
1082 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 19.
FMV-H-A/01-175/06

Si pos György Csa ba
1142 Bu da pest, Er zsé bet ki rály né út ja 44.
FMV-H-A/01-350/06

Soly mos Já nos
1122 Bu da pest, Ha tár õr u. 55.
FMV-H-A/01-141/06

Sti pich Bé la
1025 Bu da pest, Utas u. 9.
FMV-H-A/01-376/06

Sti pich né Csen de Györ gyi
1025 Bu da pest, Utas u. 9.
FMV-H-A/01-267/06

Svas tits Ti bor
1126 Bu da pest, Hol ló si Si mon u. 19.
FMV-H-A/01-132/06

Sza bó Ká roly
1084 Bu da pest, Né met u. 13.
FMV-H-A/01-140/06

Sze lõ czey Ed gár
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 21.
FMV-H-A/01-310/06
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Sze me sy Ist ván Jó zsef
1029 Bu da pest, Hárs al ja u. 19.
FMV-H-A/01-356/06

Szend rei Gá bor
1046 Bu da pest, Kor do ván tér 3.
FMV-H-A/01-217/06

Szir ma i né Té sy Má ria
1094 Bu da pest, Fe renc krt. 23.
FMV-H-A/01-129/06

Szõ ke At ti la
1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 8/b.
FMV-H-A/01-029/06

Szõl lõ si Gá bor
1037 Bu da pest, Má ra ma ros köz 9.
FMV-H-A/01-135/06

Tar ján Zol tán
1116 Bu da pest, Rátz L. u. 82.
FMV-H-A/01-366/06

Tí már Lász ló
1148 Bu da pest, Len gyel u. 16.
FMV-H-A/01-180/06

Tóth Jó zsef
1172 Bu da pest, Gyöngy tyúk u. 16.
FMV-H-A/01-182/06

Tóth né Ó vá ri Ju dit
1118 Bu da pest, Zó lyo mi út 3.
FMV-H-A/01-404/06

Tur bék Lász ló
1126 Bu da pest, Né met völ gyi út 24.
FMV-H-A/01-342/06

Ug ró czi Ist ván
1101 Bu da pest, Pong rác köz 5.
FMV-H-A/01-333/06

Ull rich And rás Lász ló
1121 Bu da pest, Al kony u. 26/a.
FMV-H-A/01-411/06

Vál las Csa ba
1118 Bu da pest, Be reg szá szi út 114.
FMV-H-A/01-237/06

Var ga Csa ba
1026 Bu da pest, Tö vis u. 48.
FMV-H-A/01-109/06

Vas Ká roly
1061 Bu da pest, Liszt F. tér 9.
FMV-H-A/01-345/06

Vas Pál
1118 Bu da pest, Ig lói út 15.
FMV-H-A/01-256/06

Vas Pál né
1118 Bu da pest, Ig lói út 15.
FMV-H-A/01-257/06

Ve ress Ró bert, Dr.
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 5-7.
FMV-H-A/01-341/06

Vi son tai Má tyás
1221 Bu da pest, Ka piszt rán u. 10.
FMV-H-A/01-166/06

Vö ne ki Zol tán
1112 Bu da pest, Sü veg u. 11.
FMV-H-A/01-172/06

Win disch Lász ló
1192 Bu da pest, Ál mos u. 60.
FMV-H-A/01-264/06

Za bó Ta más
1113 Bu da pest, Bar tók Bé la út 128.
FMV-H-A/01-288/06

„B” ka te gó ria

Ba logh Gyu la
1162 Bu da pest, Já vor fa u. 22.
FMV-H-B/01-424/06

Bán föl di Csa ba
1039 Bu da pest, Lu kács Gy. út 4.
FMV-H-B/01-055/06

Csá szár Mi hály
1118 Bu da pest, Bu da ör si út 127.
FMV-H-B/01-354/06

Dra bik Bé la Re zsõ
1135 Bu da pest, Dé vé nyi u. 18.
FMV-H-B/01-417/06

Evel lei Sán dor
1188 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 95/b.
FMV-H-B/01-243/06

Il lés Lász ló
1158 Bu da pest, Be zsil la Nán dor u. 66.
FMV-H-B/01-130/06

Kal már Pál
1103 Bu da pest, Kõ ér köz 2/a.
FMV-H-B/01-051/06

Kap csán di Már ton Fe renc
1202 Bu da pest, Vé csey u. 47.
FMV-H-B/01-362/06

Ker tész Gyu la
1173 Bu da pest, Bor só u. 18.
FMV-H-B/01-430/06



Kiss Gé za
1126 Bu da pest, Nár cisz u.
FMV-H-B/01-174/06

Ko vács Sán dor
1074 Bu da pest, Vö rös marty u. 4/a.
FMV-H-B/01-323/06

Kuts che ra Il di kó
1171 Bu da pest, Ecsed há za u. 31.
FMV-H-B/01-152/06

Mattya sovsz ky Pé ter
1155 Bu da pest, Óda u. 4.
FMV-H-B/01-156/06

Mé szá ros Mi hály
1144 Bu da pest, Fü re di út 7/b.
FMV-H-B/01-446/06

Nagy Lász ló Meny hért
1183 Bu da pest, Kör möcbá nya u. 42.
FMV-H-B/01-299/06

Ná rai Sán dor
1039 Bu da pest, Him zõ u. 5.
FMV-H-B/01-067/06

Né meth Lász ló
1173 Bu da pest, Pes ti út 164.
FMV-H-B/01-389/06

Né meth Nor bert
1136 Bu da pest, Bal zac u. 12.
FMV-H-B/01-347/06

Pu he li György Já nos
1048 Bu da pest, Kül sõ Szi lá gyi út 56.
FMV-H-B/01-396/06

Sche itz Ró bert
1088 Bu da pest, Vas u. 18.
FMV-H-B/01-472/06

Sche itz né Fe lyó Zsu zsan na
1088 Bu da pest, Vas u. 18.
FMV-H-B/01-471/06

Sza bó Mik lós
1033 Bu da pest, Bog dá ni út 17.
FMV-H-B/01-427/06

Szûcs Lász ló
1214 Bu da pest, Kri zan tém u. 28.
FMV-H-B/01-289/06

Tö rõ Mi hály Jó zsef
1194 Bu da pest, Tü lök u. 16.
FMV-H-B/01-426/06

Uh rin Zsolt
1112 Bu da pest, Ké rõ u. 2.
FMV-H-B/01-080/06

Vö rös Gá bor
1028 Bu da pest, Szar vas hegy u. 14/b.
FMV-H-B/01-103/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bar ta Emil
1213 Bu da pest, Pu li sé tány 6.
FMV-V-A/01-351/06

Bed ros Fe renc
1141 Bu da pest, Ka la uz u. 35.
FMV-V-A/01-122/06

Be recz ki György
1096 Bu da pest, Hal ler u. 32.
FMV-V-A/01-081/06

Bo rók Im re
1026 Bu da pest, End rõ di S. út 42/c.
FMV-V-A/01-009/07

Bor so di Pál
1157 Bu da pest, Kõ ra kás park 34.
FMV-V-A/01-222/06

Csa ná dy né Da ri lek Tün de
1144 Bu da pest, Szent mi há lyi út 20-22.
FMV-V-A/01-096/06

Csi szár Sán dor Lász ló
1115 Bu da pest, Ke len föl di út 20-28.
FMV-V-A/01-436/06

Cso hány An tal
1106 Bu da pest, Zöld pá lya u. 32.
FMV-V-A/01-073/06

Csu ri Ot tó
1155 Bu da pest, Ob si tos tér 7.
FMV-V-A/01-248/06

Det rich De zsõ Jó zsef
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 116.
FMV-V-A/01-250/06

Dió sze gi Bar na bás
1022 Bu da pest, Tö vis u. 18/b.
FMV-V-A/01-107/06

Er dõ di Lász ló né
1044 Bu da pest, Fó ti út 9/e.
FMV-V-A/01-173/06

Fe hér vá ri Sán dor
1123 Bu da pest, Bán u. 3.
FMV-V-A/01-266/06
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Fej ér Ist ván
1173 Bu da pest, Új lak u. 60.
FMV-V-A/01-349/06

Fe ke te Ta más
1183 Bu da pest, Rá day G. u. 23.
FMV-V-A/01-100/06

Ge ren csér Zsó fia
1124 Bu da pest, Fo dor u. 96.
FMV-V-A/01-070/06

Grosz man György
1133 Bu da pest, Vág u. 9.
FMV-V-A/01-102/06

György Pál, Dr.
1025 Bu da pest, Al só Zöld má li út 25/b.
FMV-V-A/01-236/06

He ge dûs Csa ba Je nõ
1051 Bu da pest, Sas u. 4.
FMV-V-A/01-305/06

Hor vai Jó zsef
1025 Bu da pest, Ve rec ke u. 114/b.
FMV-V-A/01-163/06

Hor váth Fe renc
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai u. 66/a.
FMV-V-A/01-324/06

Hu szár Sán dor
1029 Bu da pest, Si mon u. 7.
FMV-V-A/01-312/06

Ilye fal vi Ist ván
1031 Bu da pest, Ví zi mol nár u. 35.
FMV-V-A/01-089/06

Ják fal vi Pé ter
1086 Bu da pest, Do bo zi u. 15.
FMV-V-A/01-143/06

Jand ra sics Ta más Zol tán
1123 Bu da pest, Tál tos u. 4.
FMV-V-A/01-160/06

Já nos he gyi Fe renc
1043 Bu da pest, Nyár u. 26.
FMV-V-A/01-381/06

Já ró ka Gá bor
1151 Bu da pest, Po zsony u. 61/b.
FMV-V-A/01-183/06

Jencs Ár pád Gyõ zõ
1112 Bu da pest, Da y ka G. u. 81/a.
FMV-V-A/01-008/07

Kán tor Er vin
1038 Bu da pest, Ví zi or go na u. 9.
FMV-V-A/01-277/06

Kis ko vács Fe renc
1123 Bu da pest, Bán u. 3.
FMV-V-A/01-300/06

Kiss Lász ló
1116 Bu da pest, Mo hai u. 15.
FMV-V-A/01-095/06

Ku tas sy Pé ter
1065 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 5.
FMV-V-A/01-340/06

La kos La jos
1046 Bu da pest, Du na ke szi u. 5.
FMV-V-A/01-171/06

Lá po si Ti bor
1039 Bu da pest, Zemp lén Gy. u. 1.
FMV-V-A/01-125/06

Lé de rer Zol tán
1076 Bu da pest, Ver seny u. 14.
FMV-V-A/01-153/06

Lég rá di Lász ló
1038 Bu da pest, Dó zsa Gy. u. 30.
FMV-V-A/01-353/06

Li egl Ta más
1037 Bu da pest, Ka lap u. 6.
FMV-V-A/01-346/06

Li pót At ti la
1044 Bu da pest, Nyár fa u. 31.
FMV-V-A/01-254/06

Lu kács Zol tán
1016 Bu da pest, Nap hegy u. 38.
FMV-V-A/01-337/06

Ma gyar Ist ván
1135 Bu da pest, Di ós u. 2.
FMV-V-A/01-227/06

Mak ray Du sán
1141 Bu da pest, Ál mos ve zér köz 8.
FMV-V-A/01-377/06

Már kus György
1046 Bu da pest, Ná das dy K. u. 11.
FMV-V-A/01-164/06

Ma tus Gá bor
1025 Bu da pest, Tö rök vész u. 103.
FMV-V-A/01-309/06

Mesz lé nyi Zsolt Mik lós
1034 Bu da pest, Bé csi út 98.
FMV-V-A/01-335/06

Mol nár Mi hály né
1223 Bu da pest, V. u. 24.
FMV-V-A/01-253/06



Né meth Gá bor
1134 Bu da pest, Kas sák L. u. 55.
FMV-V-A/01-057/06

Né meth Gyõ zõ
1116 Bu da pest, Bük köny u. 28.
FMV-V-A/01-435/06

Né meth Ti bor Mi hály
1157 Bu da pest, Kõ ra kás park 21.
FMV-V-A/01-400/06

Pa lik Dé nes
1155 Bu da pest, Oz mán u. 3.
FMV-V-A/01-213/06

Rá kó czi György
1044 Bu da pest, Ady End re u. 20.
FMV-V-A/01-098/06

Rá ti Ist ván né
1041 Bu da pest, De ák Fe renc u. 77.
FMV-V-A/01-339/06

Rét fal vi Fe renc
1025 Bu da pest, Csepp kõ u. 3/a.
FMV-V-A/01-148/06

Rik ker Ti bor
1031 Bu da pest, Ányos u. 12.
FMV-V-A/01-119/06

Sá gi Im re
1188 Bu da pest, Csör gõ fa u. 10.
FMV-V-A/01-082/06

Schi ess ler Vil mos
1033 Bu da pest, Bú za u. 4.
FMV-V-A/01-228/06

Schmidt Fe renc
1131 Bu da pest, Szent Lász ló u. 119.
FMV-V-A/01-265/06

Schré der Mi hály
1141 Bu da pest, Mir tusz u. 39.
FMV-V-A/01-142/06

Se bes tény Ta más
1225 Bu da pest, Batt hy ány u. 47.
FMV-V-A/01-187/06

Si dó Sza bolcs
1031 Bu da pest, Dó sa u. 10/b.
FMV-V-A/01-206/06

Si mon Mik lós
1082 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 19.
FMV-V-A/01-175/06

Soly mos Já nos
1122 Bu da pest, Ha tár õr u. 55.
FMV-V-A/01-141/06

Sti pich Bé la
1025 Bu da pest, Utas u. 9.
FMV-V-A/01-334/06

Sti pich né Csen de Györ gyi
1025 Bu da pest, Utas u. 9.
FMV-V-A/01-267/06

Sü tõ Ist ván
1214 Bu da pest, II. Rá kó czy Fe renc u. 305. B. a.
FMV-V-A/01-105/06

Sza bó Ká roly
1084 Bu da pest, Né met u. 13.
FMV-V-A/01-140/06

Sza kály Fe renc
1173 Bu da pest, Új lak u. 18.
FMV-V-A/01-514/06

Szõ ke Ist ván
1143 Bu da pest, Ste fá nia u. 47.
FMV-V-A/01-467/06

Szõl lõ si Gá bor
1037 Bu da pest, Má ra ma ros köz 9.
FMV-V-A/01-135/06

Tóth Im re
1026 Bu da pest, Pá zsit u. 11.
FMV-V-A/01-012/07

Tóth Jó zsef
1172 Bu da pest, Gyöngy tyúk u. 16.
FMV-V-A/01-182/06

Tóth Lász ló
1121 Bu da pest, Eöt vös u. 22.
FMV-V-A/01-231/06

Tóth né Ó vá ri Ju dit
1118 Bu da pest, Zó lyo mi u. 3.
FMV-V-A/01-404/06

Ug ró czi Ist ván
1101 Bu da pest, Pong rác köz 5.
FMV-V-A/01-333/06

Var ga Csa ba
1026 Bu da pest, Tö vis u. 48.
FMV-V-A/01-109/06

Vas Ká roly
1061 Bu da pest, Liszt F. tér 9.
FMV-V-A/01-345/06

Vi da Lász ló
1088 Bu da pest, Ba ross u. 41.
FMV-V-A/01-304/06

Vigh Fe renc
1163 Bu da pest, Lip cse u. 1.
FMV-V-A/01-138/06
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Vin cze Vil mos
1021 Bu da pest, Bu da ke szi u. 23.
FMV-V-A/01-084/06

Vi son tai Má tyás
1221 Bu da pest, Ka piszt rán u. 10.
FMV-V-A/01-166/06

Vö ne ki Zol tán
1112 Bu da pest, Sü veg u. 11.
FMV-V-A/01-172/06

Win disch Lász ló
1192 Bu da pest, Ál mos u. 60.
FMV-V-A/01-264/06

Za bó Ta más
1113 Bu da pest, Bar tók Bé la út 128.
FMV-V-A/01-288/06

Zács fal vi Gyõ zõ
1089 Bu da pest, Gyõrf fy I. u. 16.
FMV-V-A/01-270/06

„B” ka te gó ria

Bán föl di Csa ba
1039 Bu da pest, Lu kács Gy. út 4.
FMV-V-B/01-055/06

Bó di Mik lós
1033 Bu da pest, Hé ví zi út 33.
FMV-V-B/01-298/06

Bö dõ At ti la
1124 Bu da pest, Or mó di út 15/a.
FMV-V-B/01-296/06

Bük ky At ti la
1147 Bu da pest, Ger vay u. 102/a.
FMV-V-B/01-128/06

Esek Lász ló
1031 Bu da pest, Am fi te át rum u. 21.
FMV-V-B/01-225/06

Fács ka Já nos
1107 Bu da pest, Som fa köz 4.
FMV-V-B/01-516/06

Gyü ré né Kosz tyó Mar git, Dr.
1029 Bu da pest, Hí mes u. 21/3.
FMV-V-B/01-444/06

Ha men da Fe renc
1134 Bu da pest, Dó zsa György út 126.
FMV-V-B/01-003/07

He ge dûs Pál
1118 Bu da pest, Bras só u. 169-179/h.
FMV-V-B/01-465/06

Illy Ist ván
1162 Bu da pest, Me zõ sas u. 8.
FMV-V-B/01-297/06

Kap csán di Már ton Fe renc
1202 Bu da pest, Vé csey u. 47.
FMV-V-B/01-362/06

Ke le men Ist ván
1106 Bu da pest, Ke reszt úri út 39-41.
FMV-V-B/01-002/07

Ke mény Ist ván
1043 Bu da pest, Er zsé bet u. 37.
FMV-V-B/01-124/06

Kli mó Ist ván
1155 Bu da pest, Rá kos u. 94.
FMV-V-B/01-466/06

Ko vács Kál mán
1097 Bu da pest, Pé ce li u. 2.
FMV-V-B/01-442/06

Ma jer Csa ba
1052 Bu da pest, De ák Fe renc u. 21.
FMV-V-B/01-287/06

Mik si Já nos
1158 Bu da pest, Pet ren ce u. 96.
FMV-V-B/01-443/06

Nagy Lász ló Meny hért
1183 Bu da pest, Kör möc bá nya u. 42.
FMV-V-B/01-299/06

Né meth Nor bert
1136 Bu da pest, Bal zac u. 12.
FMV-V-B/01-347/06

Per ge Sán dor
1108 Bu da pest, Má di u. 198.
FMV-V-B/01-013/07

Szûcs Lász ló
1214 Bu da pest, Kri zan tém u. 28.
FMV-V-B/01-289/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Aja ni disz Pé ter
1221 Bu da pest, Le ány ka u. 34.
FMV-Közl. ép.-A/01-255/07

Amb rus Ká roly
1224 Bu da pest, XII. u. 49.
FMV-Közl. ép.-A/01-196/09



An tal Ákos
1112 Bu da pest, Ig mán di u. 33. IV/3.
FMV-Közl. ép.-A/01-188/08

Ara di Bar ba ra
1135 Bu da pest, Fáy u. 93.
FMV-Közl. ép.-A/01-130/10

Asz ta los Sán dor
1172 Bu da pest, Kál nok u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-331/09

Bach raty Pé ter
1031 Bu da pest, Õr lõ u. 7. I/6.
FMV-Közl. ép.-A/01-437/07

Ba czyns ki Ist ván
1215 Bu da pest, Ka to na Jó zsef  u. 79. V/33.
FMV-Közl. ép.-A/01-097/08

Baj nok Ist ván
116 Bu da pest, Tor ma u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/01-161/10

Ba kó At ti la
1165 Bu da pest, Dó ra tér 10.
FMV-Közl. ép.-A/01-308/10

Ba kos Lász ló
1032 Bu da pest, Kis cel li u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/01-157/10

Ba koss Bor bá la
1015 Bu da pest, Csa lo gány u. 22-24. VI/42.
FMV-Közl. ép.-A/01-311/09

Bak sai Er vin
1134 Bu da pest, Ró zsa fa u. 3. II/3.
FMV-Közl. ép.-A/01-427/07

Ba lázs György
1131 Bu da pest, Bé ke út 67a II/7.
FMV-Közl. ép.-A/01-333/08

Ba log Ta más
1108 Bu da pest, Gõz moz dony u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/01-141/07

Ba logh Gá bor
1119 Bu da pest, Ha dak út ja 64/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-301/10

Bán he gyi Mik lós
1126 Bu da pest, Kiss Já nos al tá bor nagy u. 47.
FMV-Közl. ép.-A/01-177/10

Ba ráth Ár pád
1045 Bu da pest, Tél u. 64. III. 7.
FMV-Közl. ép.-A/01-199/07

Ba sa Ádám
1112 Bu da pest, Sas adi út 108/c.
FMV-Közl. ép.-A/01-293/10

Ba ta Pé ter
1192 Bu da pest, Mar git u. 13. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/01-383/07

Ba zsó Gyu la
1012 Bu da pest, Lo vas u. 24. fszt.
FMV-Közl. ép.-A/01-421/07

Bern hardt Ádám
1155 Bu da pest, Szé che nyi u. 4. II/8.
FMV-Közl. ép.-A/01-133/08

Bi czók Mi hály
1155 Bu da pest, Al kot mány u. 11. VI II/21.
FMV-Közl. ép.-A/01-504/08

Bla hó Ti bor
1125 Bu da pest, Szar vas Gá bor út 25.
FMV-Közl. ép.-A/01-124/08

Bo dó Pál
1221 Bu da pest, Arany Já nos u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/01-132/10

Bo dó né Ori old Be á ta
1152 Bu da pest, Vö rös marty u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/01-021/08

Bo dor La jos Gá bor
1141 Bu da pest, Cin ko tai út 110.
FMV-Közl. ép.-A/01-448/09

Bor bás Má té
1111 Bu da pest, Ka rint hy Fri gyes út 30. III/33.
FMV-Közl. ép.-A/01-465/08

Bö gi Ká roly né, Dr.
1029 Bu da pest, Csat lós u. 44.
FMV-Közl. ép.-A/01-375/10

Bör zsey Ti bor
1125 Bu da pest, Csip ke u. 2/b. II/3.
FMV-Közl. ép.-A/01-066/09

Bre i nich Mik lós
1111 Bu da pest, Lágy má nyo si út 28. mfsz. 3.
FMV-Közl. ép.-A/01-391/07

Bu dau Mi hai
1152 Bu da pest, Kör vas út sor 19.
FMV-Közl. ép.-A/01-371/10

Bu zás Györ gyi
1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 148.
FMV-Közl. ép.-A/01-399/10

Bu zás Je nõ
1173 Bu da pest, Pes ti út 95. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/01-184/09

Bu zá si Ist ván
1025 Bu da pest, Ka py u. 49.
FMV-Közl. ép.-A/01-338/10
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Che ri ef Omar
1162 Bu da pest, Fe renc u. 101.
FMV-Közl. ép.-A/01-417/07

Csák Ist ván And rás
1065 Bu da pest, Lá zár u. 3. I/6.
FMV-Közl. ép.-A/01-195/07

Csa pó Ist ván
1192 Bu da pest, Rá kos u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/01-376/08

Csá rá di Já nos
1162 Bu da pest, Já nos u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/01-190/10

Cseh Zol tán
1161 Bu da pest, Nyit ra u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/01-188/10

Csi kai Ger gely
1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 7-9. V/3.
FMV-Közl. ép.-A/01-551/08

Csiz meg La jos
1022 Bu da pest, Fil lér u. 78-82/a. I/6.
FMV-Közl. ép.-A/01-371/07

Cso hány And rás
1147 Bu da pest, Ist vánf fy u. 38/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-009/10

Cso pa ki Do rottya
1112 Bu da pest, Ör dög orom lej tõ 1410. hrsz.
FMV-Közl. ép.-A/01-542/08

Csor dás At ti la
1082 Bu da pest, Ba ross út 98. II/4.
FMV-Közl. ép.-A/01-345/07

Czim bó Er nõ
1173 Bu da pest, Egész ség ház u. 16. fszt. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-183/07

Czí mer Lász ló
1025 Bu da pest, Nagy bá nyai u. 42.
FMV-Közl. ép.-A/01-280/07

Czi rok Jó zsef
1106 Bu da pest, Gya kor ló u. 30.
FMV-Közl. ép.-A/01-148/07

Czot ter Lász ló
1119 Bu da pest, Ete le út 30. X/91.
FMV-Közl. ép.-A/01-440/09

Czu dor Lász ló
1025 Bu da pest, Tö rök vész u. 103. II/5.
FMV-Közl. ép.-A/01-271/07

Czu dor Zsolt
1031 Bu da pest, Ná ná si u. 6/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-389/10

Dal los Gyu la
1131 Bu da pest, Nász nagy u. 93.
FMV-Közl. ép.-A/01-146/09

Dal my Dé nes, Dr.
1089 Bu da pest, De lej u. 28.
FMV-Közl. ép.-A/01-223/07

Dá ri La jos Jó zsef
1132 Bu da pest, Vá ci út 64/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-108/07

Dar vas Jó zsef né
1029 Bu da pest, Cson gor u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/01-167/10

De ák Ilo na
1137 Bu da pest, Ka to na Jó zsef u. 28.
FMV-Közl. ép.-A/01-020/10

De mes Lász ló
1027 Bu da pest, Erõd u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/01-151/10

Dé nes Mik lós
1125 Bu da pest, Is ten he gyi út 94.
FMV-Közl. ép.-A/01-180/09

Di ós si Lász ló Mik lós
1095 Bu da pest, Mes ter u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/01-086/07

Do ma Pé ter
1122 Bu da pest, Csa ba u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/01-237/07

Do rom by Gé za
1113 Bu da pest, Bar tók B. út 92-94. III/6.
FMV-Közl. ép.-A/01-205/07

Du ra Lász ló
1213 Bu da pest, Csó kás u. 4/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-385/07

Eb in ger Jó zsef Im re
1116 Bu da pest, Mo hai út 23. fszt. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-467/07

Eg ri Sán dor
1213 Bu da pest, Be rek u. 5/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-408/11

End rõ dy Ist ván
1173 Bu da pest, Új lak u. 118. III/7.
FMV-Közl. ép.-A/01-443/07

Er dõs Dá ni el
1055 Bu da pest, Nyu ga ti tér 9.
FMV-Közl. ép.-A/01-116/10

Ér sek Lász ló Fe renc
1124 Bu da pest, Strom feld u. 27. mfsz. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-413/07



Esz ter go mi End re
1097 Bu da pest, Gyá li út 15/d.
FMV-Közl. ép.-A/01-040/10

Fá bi án Mik lós
1029 Bu da pest, Ná dor u. 23.
FMV-Közl. ép.-A/01-559/08

Far kas Fe renc
1214 Bu da pest, Arany Já nos u. 37.
FMV-Közl. ép.-A/01-358/09

Far kas Pál
1173 Bu da pest, Füs ti fecs ke u. 19.
FMV-Közl. ép.-A/01-259/09

Far kas Pé ter
1137 Bu da pest, Szt. Ist ván park 35.
FMV-Közl. ép.-A/01-146/07

Fe ke te Gá bor
1151 Bu da pest, Szla csá nyi F. u. 138.
FMV-Közl. ép.-A/01-321/07

Fe ke te Jó zsef
1239 Bu da pest, Pá lya ud var sor 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-042/10

Fo dor Ta más
1108 Bu da pest, Mély tó u. 8. IX. 38.
FMV-Közl. ép.-A/01-465/07

Gál And rás
1183 Bu da pest, Cse rép u. 8/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-384/08

Gal gó czy Gá bor
1112 Bu da pest, Ig mán di u. 19. II/1.
FMV-Közl. ép.-A/01-329/07

Gáll End re
1117 Bu da pest, Or lay u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/01-343/07

Gan czer Fe renc
1145 Bu da pest, Új vi lág u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/01-018/09

Ga ram sze gi né Il lés Il di kó
1162 Bu da pest, Cso port u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/01-217/07

Gár don Lász ló Bé la
1088 Bu da pest, Mú ze um u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/01-138/07

Gás pár Cson gor
1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 11. II/9.
FMV-Közl. ép.-A/01-355/07

Gon da Il di kó
1046 Bu da pest, Du na ke szi u. 10. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-411/07

Gop csa Pé ter
1163 Bu da pest, Üz bég u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/01-416/08

Go ron di Ist ván
1078 Bu da pest, Ist ván u. 5. II/12.
FMV-Közl. ép.-A/01-363/07

Góz Gá bor Zsolt
1193 Bu da pest, Bem u. 13/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-003/09

Gróf Je nõ Ist ván
1147 Bu da pest, Ger vay u. 85.
FMV-Közl. ép.-A/01-106/07

Gu ba Csa ba
1028 Bu da pest, Má ria re me tei út 35.
FMV-Közl. ép.-A/01-410/11

Gu lyás Pé ter
1085 Bu da pest, Jó zsef krt. 62. I/9.
FMV-Közl. ép.-A/01-158/09

Gya lus Gyu la
1076 Bu da pest, Ga ray u. 38. II/25.
FMV-Közl. ép.-A/01-358/08

Gye rák Já nos
1156 Bu da pest, Pás kom li get u. 52.
FMV-Közl. ép.-A/01-318/10

Gyõr fi Ist ván
1124 Bu da pest, Kem pe len F. u. 12/c.
FMV-Közl. ép.-A/01-415/07

Györ ké né Hor váth Má ria
1141 Bu da pest, Öv u. 20/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-173/07

Gyu lai Gá bor
1062 Bu da pest, And rás sy út 88-90.
FMV-Közl. ép.-A/01-233/10

Har math Lász ló, Dr.
1039 Bu da pest, Te mes vá ri u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-247/09

Hlat ky Ré ka
1135 Bu da pest, Fáy u. 91/c. I/7.
FMV-Közl. ép.-A/01-170/09

Ho dik Zol tán
1134 Bu da pest, Du nyov I. u. 12. III/11.
FMV-Közl. ép.-A/01-406/08

Hon ti Fe renc
1214 Bu da pest, Koz mosz sé tány 11. II/8.
FMV-Közl. ép.-A/01-414/08

Hon véd At ti la
1025 Bu da pest, Zöld má li út 110.
FMV-Közl. ép.-A/01-208/09
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Hor váth At ti la
1181 Bu da pest, Ha van na u. 56. IX/51.
FMV-Közl. ép.-A/01-212/08

Hor váth Jó zsef
1224 Bu da pest, Ba rac kos u. 22. hrsz. 231177/3.
FMV-Közl. ép.-A/01-502/08

Hor váth Sza bolcs
1063 Bu da pest, Baj nok u. 31. II/41.
FMV-Közl. ép.-A/01-023/08

Hor váth Ti bor
1091 Bu da pest, Ül lõi út 157.
FMV-Közl. ép.-A/01-299/10

Hu nor György
1143 Bu da pest, Sem sey An dor u. 9. II/20.
FMV-Közl. ép.-A/01-512/08

Ifi Ár pád
1163 Bu da pest, Bal la da u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/01-328/10

Ihász La jos
1089 Bu da pest, Or czy út 41. III/31.
FMV-Közl. ép.-A/01-351/09

Im re Mik lós
1112 Bu da pest, Sü veg u. 14/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-026/10

Já nos sy Le ven te
1022 Bu da pest, Tö rök vész u. 14/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-064/08

Jó nás Fe renc
1222 Bu da pest, Kõ sze gi u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/01-267/09

Ju hász Csa ba
1151 Bu da pest, Cso bo gós u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/01-150/09

Ju hász Jó zsef
1132 Bu da pest, Vi seg rá di u. 3. V/2.
FMV-Közl. ép.-A/01-091/08

Kál lai Sán dor
1142 Bu da pest, Szik szó park 12. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/01-281/09

Ka mon dy Ti bor
1032 Bu da pest, Föld u. 51.
FMV-Közl. ép.-A/01-198/10

Káp lár Jó zsef
1162 Bu da pest, Pé ter ke u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/01-116/07

Ka po si Nor bert
1034 Bu da pest, Tí már u. 24. IV/7.
FMV-Közl. ép.-A/01-432/08

Kar dos Lász ló
1118 Bu da pest, Bo zók vár u. 14. fszt. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-020/09

Ka su ba György
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 1-3.
FMV-Közl. ép.-A/01-287/10

Ke le men At ti la
1021 Bu da pest, Hû vös völ gyi út 163/b. II/6.
FMV-Közl. ép.-A/01-579/08

Ke le men At ti la Ist ván
1032 Bu da pest, Érc u. 1. II/4.
FMV-Közl. ép.-A/01-434/09

Ke le men Ká roly Ta más
1195 Bu da pest, Battyány u. 12. X/30.
FMV-Közl. ép.-A/01-430/09

Ke le men né Sza kács Györ gyi
1122 Bu da pest, Ga ál Jó zsef u. 16/b. I. 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-359/07

Ke mény Gá bor
1041 Bu da pest, Zá vodsz ky u. 7. II/7.
FMV-Közl. ép.-A/01-286/08

Ki ki na Ar túr
1148 bu da pest, Ke re pe si út 38.
FMV-Közl. ép.-A/01-213/10

Kiss At ti la
1022 Bu da pest, Tö vis u. 18/b. fszt.
FMV-Közl. ép.-A/01-147/08

Kiss Csa ba Lász ló, Dr.
1068 Bu da pest, Ben czúr u. 2. I/6a.
FMV-Közl. ép.-A/01-305/07

Kiss Fe renc
1032 Bu da pest, Bé csi út 171.
FMV-Közl. ép.-A/01-144/07

Kiss Mi hály
1106 Bu da pest, Boj tocs ka u. 15/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-397/07

Kiss Nor bert
1131 Bu da pest, Gyön gyö si út 55/c.
FMV-Közl. ép.-A/01-060/10

Klá rik né Tö rök Zsu zsan na
1145 Bu da pest, Tö rök õr u. 17-19. I. 7.
FMV-Közl. ép.-A/01-379/07

Ko csis Szi lárd
1083 Bu da pest, Prá ter u. 55.
FMV-Közl. ép.-A/01-076/07

Kó czán Lász ló
1095 Bu da pest, So rok sá ri út 158.
FMV-Közl. ép.-A/01-044/08



Ko má ro mi Ká roly
1134 Bu da pest, Gi dó fal vy u. 19. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-164/09

Kon do ros sy Ti bor
1193 Bu da pest, Bem u. 40.
FMV-Közl. ép.-A/01-005/09

Kont ra Im re
1077 Bu da pest, Al más sy tér 3. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/01-310/08

Kont ra Mik lós
1016 Bu da pest, Hegy al ja út 23.
FMV-Közl. ép.-A/01-123/07

Kor pás Ru dolf
1124 Bu da pest, Dió tö rõ u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-375/07

Ko vács At ti la
1158 Bu da pest, Ady End re u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/01-467/08

Ko vács At ti la
1156 Bu da pest, Pás kom li get u. 75.
FMV-Közl. ép.-A/01-342/10

Ko vács Ist ván
1172 Bu da pest, Dal la mos u. 47.
FMV-Közl. ép.-A/01-182/09

Ko vács Já nos
1131 Bu da pest, Nász nagy u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/01-081/07

Ko vács Jó zsef
1119 Bu da pest, An dor u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/01-053/09
FMV-Közl. ép.-A/01-350/10

Ko vács Lász ló
1224 Bu da pest, XVI. u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/01-336/10

Ko vács Mik lós
1222 Bu da pest, Bér ko csi u. 66/c.
FMV-Közl. ép.-A/01-246/10

Ko vács Re zsõ
1041 Bu da pest, Zá vodsz ky Z. u. 7. VII/40.
FMV-Közl. ép.-A/01-473/07

Ko vács Zol tán
1025 Bu da pest, Fel sõ zöld má li u. 58.
FMV-Közl. ép.-A/01-068/09

Koz ma Lász ló
1123 Bu da pest, Csörsz u. 23. I. 5.
FMV-Közl. ép.-A/01-219/07

Ku ril la Jó zsef
1034 Bu da pest, Vi a dor u. 22. IV/1.
FMV-Közl. ép.-A/01-101/08

La da Il di kó
1155 Bu da pest, Rig mus u. 19.
FMV-Közl. ép.-A/01-137/08

La kics Pé ter
1173 Bu da pest, Fla min gó u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/01-131/07

Lá nyi Bé la
1222 Bu da pest, Avar u. 7. I. 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-449/07

Lász ló Ta más
1112 Bu da pest, Ká pol na u. 48.
FMV-Közl. ép.-A/01-169/08

Le dó Pé ter
1125 Bu da pest, Fo gas ke re kû u. 18. II/5.
FMV-Közl. ép.-A/01-087/08

Len gyel Ré ka
1148 Bu da pest, Bol gár ker tész u. 3/b. III/2.
FMV-Közl. ép.-A/01-171/08

Lé ránt Jó zsef né
1124 Bu da pest, Or mó di u. 12/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-261/09

Lé vai And rás
1113 Bu da pest, Vin cel lér u. 16. fszt. 3.
FMV-Közl. ép.-A/01-208/08

Lip ták De zsõ
1038 Bu da pest, Ró ka vár u. 38/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-346/10

Lop pert Zol tán
1112 Bu da pest, Eper u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/01-089/10

Lõ csy Ist ván
1121 Bu da pest, Már ton he gyi u. 31/c. I/6.
FMV-Közl. ép.-A/01-277/07

Lu kács Já nos
1239 Bu da pest, Ve csé si u. 75/C.
FMV-Közl. ép.-A/01-422/09

Ma jor Ka ta lin
1163 Bu da pest, Ba tsá nyi Já nos u. 55.
FMV-Közl. ép.-A/01-151/08

Ma kai Já nos
1213 Bu da pest, Ba da cso nyi u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/01-037/09

Mak rai Ro land
1203 Bu da pest, Ha tár út 1. IV/47.
FMV-Közl. ép.-A/01-390/08
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Már kus Kris tóf
1134 Bu da pest, Bul csú u. 23/a
FMV-Közl. ép.-A/01-013/10

Med vecz ki Be at rix
1135 Bu da pest, Szent Lász ló u. 92.
FMV-Közl. ép.-A/01-001/10

Med vecz ki Ist ván
1135 Bu da pest, Szent Lász ló u. 90-92. II/9.
FMV-Közl. ép.-A/01-442/09

Mé hes Lász ló
1025 Bu da pest, Ve rec ke út 114.
FMV-Közl. ép.-A/01-382/08

Mé szá ros At ti la
1067 Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/01-393/10

Mol do vány Il di kó
1131 Bu da pest, Pa szo mány u. 5. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-198/08

Mol nár Ti bor
1029 Bu da pest, Bo tond ve zér u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/01-239/07

Mol nár Zsolt
1191 Bu da pest, Jég gyár u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/01-385/10

Mo no ri An tal
1228 Bu da pest, Bé la ki rály út 38.
FMV-Közl. ép.-A/01-127/07

Mo no ri Ta más
1184 Bu da pest, Eg res sy G. u. 30/b. III/9.
FMV-Közl. ép.-A/01-431/07

Mor vai Ró bert
1173 Bu da pest, Füs ti fecs ke u. 5/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-066/10

Mül ler Zol tán
1221 Bu da pest, Hó me zõ u. 52.
FMV-Közl. ép.-A/01-134/10

Nagy Ba lázs
1115 Bu da pest, Petz vál J. u. 14/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-301/07

Nagy Gá bor
1105 Bu da pest, Ká pol na u.  17.
FMV-Közl. ép.-A/01-326/10

Nagy Mi hály, Dr.
1022 Bu da pest, Vad ró zsa u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/01-365/10

Nagy Mik lós
1163 Bu da pest, Kéz be sí tõ u. 20.
FMV-Közl. ép.-A/01-045/09

Nagy Zsig mond
1183 Bu da pest, Nép für dõ u. 15/b. IX/41.
FMV-Közl. ép.-A/01-178/09

Né meth Bé la György
1106 Bu da pest, Bo ris ka u. 40/b. 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-166/07

Né meth Im re
1193 Bu da pest, Kom já ti u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/01-377/07

Né meth Kál mán
1118 Bu da pest, Mé ne si út 71/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-355/10

Ner vet ti Gé za
1094 Bu da pest, Hat ház u. 10. fszt. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-207/07

Ne u ba u er Lász ló
1028 Bu da pest, Ko kár da u.  25.
FMV-Közl. ép.-A/01-403/10

Ne u mann Já nos
1162 Bu da pest, Meny hért u. 28.
FMV-Közl. ép.-A/01-109/09

No vá ki Ta más
1119 Bu da pest, Ha dak útja 6. XIV/152.
FMV-Közl. ép.-A/01-459/07

Nyisz ter Ta más
1173 Bu da pest, Pes ti út 153.
FMV-Közl. ép.-A/01-306/10

Orosz lán Lász ló
1022 Bu da pest, Tu li pán u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/01-098/07

Oszt rovsz ki Mi hály
1134 Bu da pest, Kas sák L. u. 78. VII/73.
FMV-Közl. ép.-A/01-120/08

Pa ál Jó zsef
1025 Bu da pest, Fel sõ Zöld má li u. 33/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-154/09

Papp Krisz ti na
1106 Bu da pest, Ke reszt úri út 26.
FMV-Közl. ép.-A/01-120/10

Pász tor Zol tán
1055 Bu da pest, Stol lár Bé la u. 4. III/5.
FMV-Közl. ép.-A/01-224/09

Pa ta ki Pé ter
1141 Bu da pest, Mo gyo ró di út 126. IV/7.
FMV-Közl. ép.-A/01-351/07

Pe resz te gi Jó zsef
1222 Bu da pest, Lõ csei u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/01-339/09



Pes ti Gyu la
1155 Bu da pest, Per czel Mór u. 30.
FMV-Közl. ép.-A/01-079/07

Pet rács Eri ka
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 29. II/4.
FMV-Közl. ép.-A/01-074/09

Pet rik Pé ter
1071 Bu da pest, Dem binsz ky u. 9. III/41.
FMV-Közl. ép.-A/01-410/08

Pin tyõ ke Ká roly
1118 Bu da pest, Tor bágy u. 4. II. 5.
FMV-Közl. ép.-A/01-393/07

Pi ó ker Csa ba
1115 Bu da pest, Frak nó u. 18/b. III/2.
FMV-Közl. ép.-A/01-185/07

Pi ri An tal
1134 Bu da pest, Le hel u. 6. I/8.
FMV-Közl. ép.-A/01-341/09

Plets cher End re
1119 Bu da pest, Té té nyi út 98/D.
FMV-Közl. ép.-A/01-123/09

Po ko rá di Ár pád
1094 Bu da pest, Tûz ol tó u. 25/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-207/07

Potz ner Fri gyes
1033 Bu da pest, Ka szás dû lõ u. 1. V/41.
FMV-Közl. ép.-A/01-012/09

Ra dá né Wé ber Zsu zsan na
1161 Bu da pest, Szat má ri u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/01-196/08

Rad vá nyi Lász ló
1054 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 60.
FMV-Közl. ép.-A/01-323/07

Raf fay Lász ló
1114 Bu da pest, Ham zsa bé gi út 29. mfsz. 4.
FMV-Közl. ép.-A/01-329/09

Ref ka At ti la
1039 Bu da pest, Bog lár u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/01-357/10

Re gõ czi Gá bor
1118 Bu da pest, Tûz kõ u. 10. VII/22.
FMV-Közl. ép.-A/01-230/09

Rém Alf réd
1194 Bu da pest, Mol nár Jó zsef u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/01-003/10

Rév fal vi At ti la
1202 Bu da pest, Csal ló köz u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/01-360/08

Ró zsa Sán dor
1214 Bu da pest, Er dõ sor u. 169/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-161/07

Ru dolf Ta más
1044 Bu da pest, Fran ge pán u. 66.
FMV-Közl. ép.-A/01-175/07

Rumpl Ta más
1172 Bu da pest, Ana nász u. 49.
FMV-Közl. ép.-A/01-447/07

Sa lam Vik tor
1141 Bu da pest, Va zul u. 10/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-156/09

Sas hal mi Er nõ
1182 Bu da pest, Ke ver mes u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/01-062/10

Schram mel Já nos Fe renc
1067 Bu da pest, Te réz krt. 37. III/30.
FMV-Közl. ép.-A/01-253/07

Schváb Zol tán Gá bor
1221 Bu da pest, Teg zes u. 43.
FMV-Közl. ép.-A/01-299/07

Si mon Sán dor
1161 Bu da pest, Ne fe lejcs u. 1. I/6.
FMV-Közl. ép.-A/01-141/08

Sió Zsolt
1035 Bu da pest, Szent end rei út 19. IX/86.
FMV-Közl. ép.-A/01-214/07

Sip ka i né Ul rich Bri git ta
1163 Bu da pest, Ba tsá nyi Já nos u. 55.
FMV-Közl. ép.-A/01-149/08

Si pos Lász ló
1141 Bu da pest, Zsá lya u. 44/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-041/09

Si pos Zsig mond
1152 Bu da pest, Ki ni zsi u. 57.
FMV-Közl. ép.-A/01-010/09

Sko u mal Ger gely
1117 Bu da pest, Pril le Kor né lia u. 19/C. III/1.
FMV-Közl. ép.-A/01-202/09

Só lyom Ró bert
1161 Bu da pest, Csil lag u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/01-022/09

So mogy vá ri Já nos Lász ló
1038 Bu da pest, Ibo lya u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-453/07

So mogy vá ri Kris tóf
1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 9. I/2.
FMV-Közl. ép.-A/01-277/09
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So ós And rás
1183 Bu da pest, Vajk u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/01-222/09

Stark Je nõ
1035 Bu da pest, Szent end rei út 29. VI II/46.
FMV-Közl. ép.-A/01-273/07

Su nyovsz ky Gá bor
1024 Bu da pest, Bu day L. u. 5/b. fszt. 6.
FMV-Közl. ép.-A/01-612/09

Sváb Já nos Lász ló, Dr.
1023 Bu da pest, Bor bo lya u. 11. I/1.
FMV-Közl. ép.-A/01-425/07

Sza bó Dá vid
1041 Bu da pest, Ber ze vi czy G. u. 17. fszt. 4.
FMV-Közl. ép.-A/01-475/08

Sza bó Im re
1034 Bu da pest, San Mar co u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/01-088/07

Sza kos Pál, Dr.
1194 Bu da pest, Te mes vár köz 13.
FMV-Közl. ép.-A/01-361/11

Sza lay Gá bor
1041 Bu da pest, Des sewf fy u. 51.
FMV-Közl. ép.-A/01-363/10

Szar vas And rás
1204 Bu da pest, Or so va u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/01-257/10

Szá vity Mik lós
1165 Bu da pest, Lász ló u. 45.
FMV-Közl. ép.-A/01-253/10

Szeg fû Il di kó
1157 Bu da pest, Zsó ka vár u. 39. I/5.
FMV-Közl. ép.-A/01-315/09

Szen czi né Irí nyi Il di kó
1145 Bu da pest, Tö rökõr u. 21-27. fszt 1.
FMV-Közl. ép.-A/01-001/09

Szend rei Gyõ zõ
1119 Bu da pest, Csor bai u. 28/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-275/09

Szent györ gyi Zsolt
1131 Bu da pest, Gyön gyö si út 25.
FMV-Közl. ép.-A/01-340/10

Sze pes fal vy Ákos
1116 Bu da pest, Sztre go va u. 22-28.
FMV-Közl. ép.-A/01-264/10

Sze ré nyi Gab ri el la
1204 Bu da pest, Li li om u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/01-373/10

Szi ge ti Fe renc
1239 Bu da pest, Fa ko pács u. 28.
FMV-Közl. ép.-A/01-412/08

Szi jár tó La jos
1028 Bu da pest, Tár kony u. 106/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-404/09

Szi li Pé ter
1125 Bu da pest, György Ala dár u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/01-229/10

Szil vás sy Ro land
1195 Bu da pest, Zrí nyi u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/01-219/10

Szõ ke At ti la
1029 Bu da pest, Csat lós u. 44.
FMV-Közl. ép.-A/01-379/10

Szõ ke Gá bor
1117 Bu da pest, Ga lam bóc u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/01-249/10

Szöl lõ si Sza bolcs
1037 Bu da pest, Re me te köz 18.
FMV-Közl. ép.-A/01-159/07

Szûcs Er vin
1214 Bu da pest, Sza bad ság u. 53.
FMV-Közl. ép.-A/01-381/10

Ta kács Lász ló
1162 Bu da pest, Hárs fa u. 68.
FMV-Közl. ép.-A/01-136/10

Ta kács Szi lárd
1081 Bu da pest, Köz tár sa ság tér 6.
FMV-Közl. ép.-A/01-112/10

Ta más ko vics Jó zsef Ká roly
1061 Bu da pest, Jó kai tér 7. III/30.
FMV-Közl. ép.-A/01-013/08

Tár czy Lász ló
1172 Bu da pest, IV. u. 32.
FMV-Közl. ép.-A/01-200/10

Te le kes Gá bor, Dr.
1114 Bu da pest, Bar tók Béla út 19.
FMV-Közl. ép.-A/01-234/09

Tom bor Sán dor Je nõ
1125 Bu da pest
FMV-Közl. ép.-A/01-433/07

Tóth György
1039 Bu da pest, Bá lint György u. 17. I/5.
FMV-Közl. ép.-A/01-345/09

Tóth György
1118 Bu da pest, Rad vány u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/01-322/10



Tóth Im re
1016 Bu da pest, Bérc u. 11/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-158/07

Tóth Im re Gá bor
1118 Bu da pest, Som ló köz 6. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/01-187/07

Tóth Lász ló
1112 Bu da pest, Me nyecs ke u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/01-401/10

Tóth Ta más
1182 Bu da pest, Ga lamb u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/01-334/10

Tóth Ti bor De zsõ
1112 Bu da pest, Ig mán di u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/01-064/07

Tö rõ csik Fri gyes, Dr.
1141 Bu da pest, Ál mos ve zér köz 5.
FMV-Közl. ép.-A/01-102/07

Tö rõ csik Ta más
1141 Bu da pest, Ti ha mér u. 22/C.
FMV-Közl. ép.-A/01-174/09

Troszt Lász ló
1171 Bu da pest, Kõ húr u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/01-441/07

Tu rá nyi Lász ló
1026 Bu da pest, Or só u. 42.
FMV-Közl. ép.-A/01-325/07

Türk Sán dor
1164 Bu da pest, Szûcs u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/01-074/07

Ur bán Lász ló
1211 Bu da pest, Kos suth La jos u. 65.
FMV-Közl. ép.-A/01-332/10

Vad nay At ti la
1158 Bu da pest, Be zsil la N. u. 26/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-054/07

Va lócz ki Lász ló
1223 Bu da pest, Tûz li li om u. 27.
FMV-Közl. ép.-A/01-420/09

Var ga Ba lázs
1025 Bu da pest, Rut hén u. 14/a.
FMV-Közl. ép.-A/01-210/09

Var ga Gé zá né
1091 Bu da pest, Ül lõi út 109/c.
FMV-Közl. ép.-A/01-048/08

Var ga Jó zsef
1094 Bu da pest, Ber zen czey u. 26. fél eme let.
FMV-Közl. ép.-A/01-290/07

Var ga Vin ce
1062 Bu da pest, Szé kely B. u. 20. III/34.
FMV-Közl. ép.-A/01-076/08

Var ga Zol tán
1119 Bu da pest, Ete le út 49. IV/15.
FMV-Közl. ép.-A/01-289/09

Vass Emõ ke
1115 Bu da pest, Ete le út 42/b. II/16.
FMV-Közl. ép.-A/01-335/08

Vass Zsolt
1213 Bu da pest, Töl gyes u. 55.
FMV-Közl. ép.-A/01-267/07

Va sza ri Im re
1031 Bu da pest, Prés u. 2/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-218/09

Vég he lyi Zsolt
1119 Bu da pest, Ete le út 65. VI/57.
FMV-Közl. ép.-A/01-479/08

Ve res Bé la
1147 Bu da pest, Fû rész u. 16/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-463/08

Ve res Pé ter
1161 Bu da pest, Rá kó czi u. 121.
FMV-Közl. ép.-A/01-353/07

Ve res ka György
1028 Bu da pest, Pa tak he gyi u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/01-324/10

Vert se Mik lós
1046 Bu da pest, Iza bel la u. 39/b.
FMV-Közl. ép.-A/01-163/10

Víg Ist ván
1151 Bu da pest, Vác du ka tér 35.
FMV-Közl. ép.-A/01-203/10

Vígh An tal Ró kus
1194 Bu da pest, Vas Ge re ben u. 44.
FMV-Közl. ép.-A/01-273/09

Vin gel mann Sza bolcs
1028 Bu da pest, Zrí nyi u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/01-231/10

Viz ke lety Far kas Mik lós
1022 Bu da pest, Bim bó út 6. fszt. 2.
FMV-Közl. ép.-A/01-286/07

Wag ner Ti bor
1142 Bu da pest, Szik szó u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/01-352/10

Za lán Ákos
1116 Bu da pest, Rátz Lász ló u. 80.
FMV-Közl. ép.-A/01-091/10

530 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 12. szám



12. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 531

Zat hu recz ky Mik lós
1172 Bu da pest, Kris tály u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/01-201/07

Zöld Pé ter Ákos
1142 Bu da pest, Írott kõ u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/01-104/07

Zsi ga György
1016 Bu da pest, Krisz ti na krt. 71.
FMV-Közl. ép.-A/01-383/10

Zsi lák-Mak ra And rás
1093 Bu da pest, Ló nyay u. 9. III/15.
FMV-Közl. ép.-A/01-335/09

Zsit va Kris tóf
1029 Bu da pest, Fe ke te ri gó u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/01-098/10

„B” ka te gó ria

Apát hy Pé ter
1201 Bu da pest, Al só te le ki u. 2/a. IV/9.
FMV-Közl. ép.-B/01-172/09

Ara di Zsolt
1118 Bu da pest, Re gõs u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/01-179/10

Ba kos And rás
1138 Bu da pest, Gyön gyö si u. 4. IV/22.
FMV-Közl. ép.-B/01-177/07

Ba lázs Ist ván
1164 Bu da pest, Cin ko ta kert u. 11.
FMV-Közl. ép.-B/01-387/10

Ba log Lász ló
1042 Bu da pest, Lebs tück Má ria u. 49. II/15.
FMV-Közl. ép.-B/01-198/09

Bánsz ki Lász ló
1186 Bu da pest, Tart say V. u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/01-014/09

Bá tay At ti la
1073 Bu da pest, Do hány u. 57. I/1/a.
FMV-Közl. ép.-B/01-083/09

Bi czó Krisz ti án
1141 Bu da pest, Zsi gárd u. 30. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-B/01-161/08

Bí ró Jó zsef
1102 Bu da pest, Ál lo más u. 13. III/15.
FMV-Közl. ép.-B/01-258/08

Bo dó Ár pád
1031 Bu da pest, Ka do sa u. 45.
FMV-Közl. ép.-B/01-075/10

Bó ka Gyu la
1118 Bu da pest, Ug ron Gá bor u. 11-17. A/3. fszt. 4.
FMV-Közl. ép.-B/01-167/08

Bor sos Gá bor
1183 Bu da pest, Po zsony u. 8.
FMV-Közl. ép.-B/01-429/07

Brüd ner Sán dor
1145 Bu da pest, Tor on tál u. 47/a. I/2.
FMV-Közl. ép.-B/01-141/09

Csiz ma di Sán dor
1173 Bu da pest, Vas út sor 64.
FMV-Közl. ép.-B/01-030/09

Czeg lé di Sán dor
1071 Bu da pest, Dam ja nich u. 51.
FMV-Közl. ép.-B/01-144/09

Dar vas Ger gely
1026 Bu da pest, Bimbó út  141/a.
FMV-Közl. ép.-B/01-100/10

Do bák né Fe hér Ka ta lin
1118 Bu da pest, Som lói u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/01-275/10

Do bos And rás
1162 Bu da pest, Pé ter ke u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/01-151/07

Fás ker ti Gá bor
1055 Bu da pest, Szent Ist ván krt. 15.
FMV-Közl. ép.-B/01-271/10

Fe ke te Lász ló
1115 Bu da pest, Sós für dõ u. 10. II/2.
FMV-Közl. ép.-B/01-327/07

Fel föl dy Pé ter
1132 Bu da pest, Szõ lõ köz 3. VI/16.
FMV-Közl. ép.-B/01-148/09

Ga lán tai Gá bor
1033 Bu da pest, Kór ház u. 7. VII/38.
FMV-Közl. ép.-B/01-386/08

Gás pár Gyu la
1148 Bu da pest, Jer ney u. 72. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-B/01-179/07

Ge ren csér Vil mos
1145 Bu da pest, Bos nyák u. 3.
FMV-Közl. ép.-B/01-090/07

Hack And rás
1111 Bu da pest, Bu da fo ki út 16-18.
FMV-Közl. ép.-B/01-046/08

Hat va ni Gé za
1094 Bu da pest, Vi o la u. 9-11. III/6.
FMV-Közl. ép.-B/01-204/09



He gyes Gyu la Lász ló
1202 Bu da pest, Vas ka pu u. 45.
FMV-Közl. ép.-B/01-446/09

Hil ler né Ja no tyik Tün de
1028 Bu da pest, Kos suth La jos u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/01-424/09

Hlat ky Ká roly And rás
1221 Bu da pest, Kõ ér ber ki u. 25.
FMV-Közl. ép.-B/01-471/07

Ho dák Zsolt
1035 Bu da pest, Vá ra di u.  17.
FMV-Közl. ép.-B/01-022/10

Hoff mann Fe renc Ká roly
1038 Bu da pest, Kõ rös u. 13.
FMV-Közl. ép.-B/01-119/07

Ho he Fri gyes
1112 Bu da pest, Ké rõ u. 12. fszt. 5.
FMV-Közl. ép.-B/01-110/08

Hol ló Ma ri an na
1203 Bu da pest, Hárs fa sé tány 15. III/18.
FMV-Közl. ép.-B/01-307/09

Hor váth Zol tán
1152 Bu da pest, Rá kos me zõ u. 31/2
FMV-Közl. ép.-B/01-024/10

Il lés Csa ba
1095 Bu da pest, So rok sá ri út 18
FMV-Közl. ép.-B/01-320/10

Im re Ró bert
1221 Bu da pest, Hon fog la lás út 93.
FMV-Közl. ép.-B/01-439/07

Jáh ner Já nos
1203 Bu da pest, Tö rök Fló ris u. 16. III/11.
FMV-Közl. ép.-B/01-533/08

Jám bor Bé la
1238 Bu da pest, Fel sõ du na sor u. 3.
FMV-Közl. ép.-B/01-024/09

Ká sa Ist ván né
1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 112. X/60.
FMV-Közl. ép.-B/01-402/09

Káz mér György
1064 Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 79. II/15.
FMV-Közl. ép.-B/01-011/08

Kin cses Sán dor
1181 Bu da pest, Vö rös marty u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/01-445/07

Kis Lász ló
1039 Bu da pest, Hol lós Kor vin La jos u. 4.
FMV-Közl. ép.-B/01-053/10

Kis-Be ne dek Zsolt
1046 Bu da pest, Megy eri út 208
FMV-Közl. ép.-B/01-215/10

Kiss At ti la
1173 Bu da pest, Füs ti fecs ke u. 52.
FMV-Közl. ép.-B/01-181/07

Ko vács Lász ló
1074 Bu da pest, Rá kó czi út 74-76. IV/9.
FMV-Közl. ép.-B/01-193/07

Ko vács Zsolt
1046 Bu da pest, Far kas er dõ u. 23. IX/49.
FMV-Közl. ép.-B/01-129/09

Ko vács-Ka to na Fe renc
1165 Bu da pest, Iri nyi Já nos u. 5/B.
FMV-Közl. ép.-B/01-184/10

Ko valsz ky Já nos
1122 Bu da pest, Krisz ti na krt. 35.
FMV-Közl. ép.-B/01-418/08

Kõ vá ri Ta más
1136 Bu da pest, Pan nó nia u. 58. III/1.
FMV-Közl. ép.-B/01-350/08

Kõ vá ri Zol tán
1223 Bu da pest, Ka pu u. 3/a.
FMV-Közl. ép.-B/01-056/08

Kuz ma Gá bor
1048 Bu da pest, Megy eri út  234
FMV-Közl. ép.-B/01-153/10

Lel lei Je nõ
1118 Bu da pest, Bu da ör si út 135. I.ép. 3.
FMV-Közl. ép.-B/01-450/09

Lit vá nyi Ká roly
1032 Bu da pest, Szöl lõ-köz 8. VII/19.
FMV-Közl. ép.-B/01-400/09

Ló ga Lász ló
1237 Bu da pest, Ma ros u. 130/b.
FMV-Közl. ép.-B/01-276/08

Ma erz Já nos
1171 Bu da pest, Ku cor gó u. 11/a.
FMV-Közl. ép.-B/01-026/09

Mát rai Jó zsef
1172 Bu da pest, Há rom Do bos u. 42.
FMV-Közl. ép.-B/01-528/08

Ma tu sek Já nos
1025 Bu da pest, Tö rök vész út 103.
FMV-Közl. ép.-B/01-125/07

Ma tya sovsz ki Vik tor
1104 Bu da pest, Ka da u. 114. IV. 3.
FMV-Közl. ép.-B/01-263/07
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Mé szá ros Jó zsef
1063 Bu da pest, Szív u. 18. III/22.
FMV-Közl. ép.-B/01-374/08

Mo há csik Bé la
1181 Bu da pest, Csont vá ry u. 20. III/8.
FMV-Közl. ép.-B/01-291/09

Mol nár La jos
1039 Bu da pest, Jós u. 11.
FMV-Közl. ép.-B/01-367/10

Mor vai Ta más
1171 Bu da pest, Rá kos csa ba u. 13.
FMV-Közl. ép.-B/01-327/09

Mül ler And rás
1134 Bu da pest, An gyal föl di út 35. III/11.
FMV-Közl. ép.-B/01-288/07

Nagy Lász ló né
1141 Bu da pest, Szug ló u. 126.
FMV-Közl. ép.-B/01-202/08

Nagy Sán dor
1068 Bu da pest, Ki rály u. 92. II/16.
FMV-Közl. ép.-B/01-003/08

Nagy Zo rád Ákos
1145 Bu da pest, Bács kai u. 44. II/2.
FMV-Közl. ép.-B/01-212/07

Né meth György
1116 Bu da pest, Ka mil la u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-B/01-400/08

Orosz lán Lász ló
1022 Bu da pest, Al vin ci u. 11.
FMV-Közl. ép.-B/01-100/07

Orosz lán Ti bor
1022 Bu da pest, Al vin ci u. 11.
FMV-Közl. ép.-B/01-096/07

Os váth Je nõ
1134 Bu da pest, Kas sák L. u. 70.
FMV-Közl. ép.-B/01-152/09

Ör dög Mik lós
1037 Bu da pest, Kis boj tár u. 25.
FMV-Közl. ép.-B/01-241/07

Pin tér Sán dor Pé ter
1155 Bu da pest, Rá kos u. 94. IX/55.
FMV-Közl. ép.-B/01-389/07

Pon gó Szi lárd
1205 Bu da pest, Al bert u. 66.
FMV-Közl. ép.-B/01-303/10

Prud ner And rás
1071 Bu da pest, Baj za u. 8. I/1.
FMV-Közl. ép.-B/01-485/08

Pus kás Bé la
1022 Bu da pest, Tö vis u. 9/b. I/3.
FMV-Közl. ép.-B/01-137/09

Pus kás Ti bor And rás
1213 Bu da pest, Or go nás u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/01-070/07

Rácz Lász ló
1194 Bu da pest, Nagy sze ben u. 41.
FMV-Közl. ép.-B/01-314/08

Rácz Lász ló né
1194 Bu da pest, Nagy sze ben u. 41.
FMV-Közl. ép.-B/01-320/08

Rácz Ro land
1191 Bu da pest, Ka zin czy u. 11. IV/9.
FMV-Közl. ép.-B/01-318/08

Róth Gé za
1203 Bu da pest, Ady End re u. 3.
FMV-Közl. ép.-B/01-122/10

Schitt ler Im re
1045 Bu da pest, Vi rág u. 7. II/9.
FMV-Közl. ép.-B/01-432/09

Sik ló si At ti la Bé la
1103 Bu da pest, Med ve szõ lõ u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/01-117/07

Si mon Ist ván né
1106 Bu da pest, Gya kor ló u. 6. VII/29.
FMV-Közl. ép.-B/01-396/08

So mo gyi Zsolt
1214 Bu da pest, Csi kó sé tány 4.
FMV-Közl. ép.-B/01-269/09

Sü le Gá bor
1213 Bu da pest, Re tye zá ti u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/01-377/10

Sza bó Ár pád Já nos
1173 Bu da pest, Pes ti út 161. I/19.
FMV-Közl. ép.-B/01-275/07

Sza bó Ká roly
1149 Bu da pest, Ré pá sy Mi hály u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/01-102/10

Sza bó Pé ter
1149 Bu da pest, Ve zér út 147/C.
FMV-Közl. ép.-B/01-281/10

Szá va Zol tán
1025 Bu da pest, Pusz ta sze ri út 11-13. I/2.
FMV-Közl. ép.-B/01-032/09

Szé les Éva
1171 Bu da pest, Ku cor gó u. 11/a.
FMV-Közl. ép.-B/01-028/09



Sze ró vay Ist ván
1024 Bu da pest, Ró mer Fló ris u. 34. I/7.
FMV-Közl. ép.-B/01-055/09

Szi lá gyi Gé za
1144 Bu da pest, Fü re di út 11/b. IV/19.
FMV-Közl. ép.-B/01-143/08

Szõ ke Zol tán
1172 Bu da pest, Gó zón Gyu la u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/01-348/10

Ta kács Zol tán né
1038 Bu da pest, Jend ras sik Gy. u. 1. X/94.
FMV-Közl. ép.-B/01-329/08

Tar soly Zol tán né
1193 Bu da pest, Víz to rony u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/01-347/07

Te i mer Bé la
1191 Bu da pest, Si mo nyi Zs. u. 17. VI II/22.
FMV-Közl. ép.-B/01-444/09

Tol nai La jos
1214 Bu da pest, Nagy ka la pács u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/01-133/07

Tóth Csa ba
1156 Bu da pest, Pás kom li get u. 47.
FMV-Közl. ép.-B/01-064/10

Tóth Gyu la
1042 Bu da pest, Jó zsef At ti la u.  49.
FMV-Közl. ép.-B/01-397/10

Tóth Ist ván
1097 Bu da pest, Gyá li út 30/b. III/31.
FMV-Közl. ép.-B/01-171/07

Tóth Pé ter Bá lint
1028 Bu da pest, Víz esés u.  7/A.
FMV-Közl. ép.-B/01-155/10

Tóth Zsolt
1078 Bu da pest, Ne fe lejcs u. 7. II/3.
FMV-Közl. ép.-B/01-585/08

Tõ zsér Ist ván né
1021 Bu da pest, Ku ruc le si út 21/B.
FMV-Közl. ép.-B/01-050/10

Uj ja dy né Györ gyei Eri ka
1155 Bu da pest, Szé che nyi u. 6. IV/13.
FMV-Közl. ép.-B/01-203/07

Uj la ki György
1095 Bu da pest, Ti nó di u.  5.
FMV-Közl. ép.-B/01-359/10

Va gács Ist ván Gá bor
1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 207. III/36.
FMV-Közl. ép.-B/01-435/07

Vaj tai Pé ter
1221 Bu da pest, Vi ncel lér u.  4.
FMV-Közl. ép.-B/01-369/10

Var ga Bá lint
1141 Bu da pest, Ál mos ve zér köz 5.
FMV-Közl. ép.-B/01-046/10

Var sá nyi Ba lázs
1183 Bu da pest, Tün de u. 21.
FMV-Közl. ép.-B/01-093/09

Vass Ist ván
1172 Bu da pest, Hár tya u. 58.
FMV-Közl. ép.-B/01-214/08

Ve res Lász ló
1024 Bu da pest, Re tek u. 21-27. A. ép. VI/25.
FMV-Közl. ép.-B/01-057/09

Ve sze lák Ró bert
1117 Bu da pest, Böl csõ u. 6. III/4.
FMV-Közl. ép.-B/01-114/08

Vi o la Pé ter
1123 Bu da pest, Al ko tás u.  39/b.
FMV-Közl. ép.-B/01-205/10

Zá do ri Já nos
1162 Bu da pest, Ken der mag út 40.
FMV-Közl. ép.-B/01-129/07

Zumpf And rás, Dr.
1038 Bu da pest, Gu lá csy u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/01-043/09

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ament Gá bor
1133 Bu da pest, Drá va u. 5/d.
FMV-Közl. vv.-A/01-124/10

Ban kó Sán dor
1037 Bu da pest, Test vér he gyi lej tõ 26.
FMV-Közl. vv.-A/01-227/07

Ben csik Gyu la
1078 Bu da pest, Her nád u. 54. II/2.
FMV-Közl. vv.-A/01-428/09

Bi ró Mik lós
1155 Bu da pest, Szent ko ro na út ja 16/d.
FMV-Közl. vv.-A/01-255/10

Bó dor Ákos
1075 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 46.
FMV-Közl. vv.-A/01-094/07
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Bo ross Bé la Lász ló
1149 Bu da pest, Bu zo gány u. 5. II/7.
FMV-Közl. vv.-A/01-245/07

Bor sos Gá bor
1183 Bu da pest, Po zsony u. 8.
FMV-Közl. vv.-A/01-429/07

Buz gány Im re
1155 Bu da pest, Szé che nyi u. 6.
FMV-Közl. vv.-A/01-260/10

Chal ho ub Ca mil le, Dr.
1162 Bu da pest, Szé nás u. 21.
FMV-Közl. vv.-A/01-165/07

Csá rá di Já nos
1162 Bu da pest, Já nos u. 17.
FMV-Közl. vv.-A/01-190/10

Czi bu la Zsu zsan na
1171 Bu da pest, Bo do nyi u. 16.
FMV-Közl. vv.-A/01-153/08

Dan csi Jó zsef
1171 Bu da pest, Pos ta ko csi u. 78.
FMV-Közl. vv.-A/01-168/09

Dom ján Lász ló
1149 Bu da pest, Pil lan gó park 8/b.
FMV-Közl. vv.-A/01-243/07

Er dõs Fe renc Lász ló
1138 Bu da pest, Vá ci út 163. IV/23.
FMV-Közl. vv.-A/01-292/07

Föld há zi Pál
1118 Bu da pest, Mé ne si út 36. fszt. 3.
FMV-Közl. vv.-A/01-406/09

Ful mer Lász ló
1151 Bu da pest, Éne kes u. 23. fszt. 1.
FMV-Közl. vv.-A/01-233/07

Ga ál At ti la
1124 Bu da pest, Kosz ta Jó zsef u. 20.
FMV-Közl. vv.-A/01-241/10

Gács Lász ló
1121 Bu da pest, Zug li ge ti út 34.
FMV-Közl. vv.-A/01-093/08

Go la rits Zsig mond
1037 Bu da pest, To boz u. 22. fszt.
FMV-Közl. vv.-A/01-457/07

Go ron di Ist ván
1078 Bu da pest, Ist ván u. 5. II/12.
FMV-Közl. vv.-A/01-363/07

Héj ja Ist ván
1092 Bu da pest, Rá day u. 38. I/7.
FMV-Közl. vv.-A/01-074/08

Husz Ele mér
1025 Bu da pest, Ve rec ke u. 10.
FMV-Közl. vv.-A/01-047/09

Ka bai Ist ván
1164 Bu da pest, Cin ke u. 24.
FMV-Közl. vv.-A/01-231/07

Ka rá cso nyi Gé za
1162 Bu da pest, György u. 6.
FMV-Közl. vv.-A/01-190/09

Ke le men And rás
1105 Bu da pest, Ke le men u. 27.
FMV-Közl. vv.-A/01-029/07

Ki no rá nyi Jó zsef
1171 Bu da pest, Ti sza örs u. 54.
FMV-Közl. vv.-A/01-068/07

Kiss Gé za
1102 Bu da pest, Óno di u. 13. VI/24.
FMV-Közl. vv.-A/01-105/09

Le párt Bé la
1108 Bu da pest, Kõ vá gó u. 2. fszt. 2.
FMV-Közl. vv.-A/01-305/09

Lud vány Ist ván
1162 Bu da pest, Be kecs u. 32.
FMV-Közl. vv.-A/01-221/10

Mol nár Ká roly
1141 Bu da pest, Cin ko tai u. 108. fszt. 1.
FMV-Közl. vv.-A/01-235/07

Nagy Je nõ
1155 Bu da pest, Bul csú u. 25.
FMV-Közl. vv.-A/01-284/08

Né meth Gé za Fe renc
1188 Bu da pest, Zöld me zõ u. 10.
FMV-Közl. vv.-A/01-229/07

Pá ló czy At ti la Ber ta lan
1133 Bu da pest, Drá va u. 5/c. VI II. 21.
FMV-Közl. vv.-A/01-319/07

Pé ter Ti bor
1141 Bu da pest, Mis kol ci u. 19.
FMV-Közl. vv.-A/01-091/09

Raf fai Lász ló
1173 Bu da pest, Arany lúd u. 18.
FMV-Közl. vv.-A/01-225/10

Sza bó Ist ván
1237 Bu da pest, Szent Lász ló u. 163.
FMV-Közl. vv.-A/01-330/10

Szlo vik Gusz táv
1162 Bu da pest, Szent Ko ro na u. 225.
FMV-Közl. vv.-A/01-225/07



Tas ná di né Ké ki Zsu zsa
1016 Bu da pest, Nap hegy u. 43. I/4.
FMV-Közl. vv.-A/01-049/09

Tóth At ti la
1224 Bu da pest, XII. u. 28/b.
FMV-Közl. vv.-A/01-126/10

Végh Le ven te
1141 Bu da pest, Li pót vár u. 30.
FMV-Közl. vv.-A/01-455/07

„B” ka te gó ria

Ko vács Lász ló
1139 Bu da pest, Papp Ká roly u. 10. III/43.
FMV-Közl. vv.-B/01-369/07

Ré pás sy Lász ló
1165 Bu da pest, Gá bor Áron u.  39.
FMV-Közl. vv.-B/01-314/10

Si ket Zol tán
1029 Bu da pest, Bul csú ve zér u. 15.
FMV-Közl. vv.-B/01-367/07

02 Ba ra nya me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ap pels hof fer Jó zsef
7623 Pécs, Ma ros vá sár hely u. 5.
FMV-U-A/02-029/06

Bán ki Lász ló
7633 Pécs, Szi ge ti út 29.
FMV-U-A/02-035/07

Bo dá nyi Gyõ zõ
7624 Pécs, If jú ság u. 3/a.
FMV-U-A/02-030/06

Buch ber ger Pál
7632 Pécs, Ung vár u. 14.
FMV-U-A/02-027/06

Csur gó Fe renc
7634 Pécs, Ma gya rü rö gi u. 98.
FMV-U-A/02-034/07

Far kas Csa ba
7349 Szász vár, Ka ri kás F. u. 17.
FMV-U-A/02-019/06

Far kas Zol tán
7635 Pécs, Ba goly dû lõ 19.
FMV-U-A/02-013/06

Fis cher Lász ló
7624 Pécs, Fo goly dû lõ 1.
FMV-U-A/02-023/06

Ga lam bos György
7625 Pécs, Ara di vér ta núk u. 42.
FMV-U-A/02-037/07

Grün wald Pé ter
7631 Pécs, Ko dály Z. u. 8.
FMV-U-A/02-032/06

Hart mann Gyu la
7624 Pécs, Gyü mölcs u. 10.
FMV-U-A/02-022/06

Hor váth Jó zsef
7636 Pécs, Fa gyöngy u. 26.
FMV-U-A/02-024/06

Ja czó Zol tán, Dr.
7624 Pécs, Her mann O. u. 8.
FMV-U-A/02-020/06

Keszt he lyi Zol tán
7627 Pécs, Bo kor u. 8/1.
FMV-U-A/02-026/06

Pi ry Ta más
7624 Pécs, Ve res Pé ter u. 26.
FMV-U-A/02-011/06

Saj kás Pé ter
7624 Pécs, Szi ge ti u. 26.
FMV-U-A/02-021/06

Sá rán Fe renc
7625 Pécs, Lo sonc u. 22/1.
FMV-U-A/02-016/06

Sol ti Gá bor
7621 Pécs, Má ria u. 45.
FMV-U-A/02-014/06

Ster ner Jó zsef
7627 Pécs, Kun u. 4/1.
FMV-U-A/02-012/06

Sza kács Bé la
7673 Cser kút, Rá kó czi u. 20.
FMV-U-A/02-010/06

Új vá ri Pé ter
7634 Pécs, Két ágú u. 22.
FMV-U-A/02-033/07

Var ga Zol tán
7737 Szé kely sza bar, Ist ván u. 162.
FMV-U-A/02-036/07
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„B” ka te gó ria

An tal Zol tán
7628 Pécs, Klap ka u. 9.
FMV-U-B/02-028/06

Ká rász Já nos
7700 Mo hács, Ka zin czy u. 6.
FMV-U-B/02-031/06

Kis Ba lázs Jó zsef
7627 Pécs, Bitt ner Ala jos u. 22.
FMV-U-B/02-015/06

Mar chard Vil mos
7634 Pécs, Éger köz 28.
FMV-U-B/02-017/06

Tóth Jó zsef
7621 Pécs, Lyce um u. 6/1.
FMV-U-B/02-018/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ap pels hof fer Jó zsef
7623 Pécs, Ma ros vá sár hely u. 5.
FMV-H-A/02-029/06

Buch ber ger Pál
7632 Pécs, Ung vár u. 14.
FMV-H-A/02-027/06

Grün wald Pé ter
7631 Pécs, Ko dály Z. u. 8.
FMV-H-A/02-032/06

Hart mann Gyu la
7624 Pécs, Gyü mölcs u. 10.
FMV-H-A/02-022/06

Ja czó Zol tán, Dr.
7624 Pécs, Her mann O. u. 8.
FMV-H-A/02-020/06

Pi ry Ta más
7624 Pécs, Ve res Pé ter u. 26.
FMV-H-A/02-011/06

Saj kás Pé ter
7624 Pécs, Szi ge ti u. 26.
FMV-H-A/02-021/06

Sá rán Fe renc
7625 Pécs, Lo sonc u. 22/1.
FMV-H-A/02-016/06

Sol ti Gá bor
7621 Pécs, Má ria u. 45.
FMV-H-A/02-014/06

Sza kács Bé la
7673 Cser kút, Rá kó czi u. 20.
FMV-H-A/02-010/06

„B” ka te gó ria

An tal Zol tán
7628 Pécs, Klap ka u. 9.
FMV-H-B/02-028/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ap pels hof fer Jó zsef
7623 Pécs, Ma ros vá sár hely u. 5.
FMV-V-A/02-029/06

Gyer gyá des Zol tán
7629 Pécs, Kom játh A. u. 3.
FMV-V-A/02-025/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

And rás Pál
7671 Zók, Arany J. u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/02-099/09

Bak sa Zsolt
7745 Olasz, Kos suth La jos u. 103.
FMV-Közl. ép.-A/02-106/10

Ba u er Bé la
7636 Pécs, Pol gár szõ lõ u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/02-005/10

Blum Já nos
7772 Vil lány kö vesd, Rá kó czi u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/02-051/07

Csong rá di Fe renc
7634 Pécs, Bol dog asszony-völgy 7.
FMV-Közl. ép.-A/02-088/09

Da ni Sán dor
7623 Pécs, Kan dó K. u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/02-072/08

Fáth Jó zsef
7700 Mo hács, Dó zsa Gy. u. 2. II/12.
FMV-Közl. ép.-A/02-056/07

Fu tó And rás
7627 Pécs, Avar u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/02-065/08



Gáll Sza bolcs
7632 Pécs, Éva u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/02-101/09

Glöck ler Pé ter
7632 Pécs, Ko do lá nyi u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/02-073/08

Hor váth Ta más
7625 Pécs, Kiss J. u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/02-063/08

Hu ber Ki li án
7300 Kom ló, Baj csy-Zs. u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/02-086/08

Ka ra gits Meny hért
7632 Pécs, Ma lé ter P. u. 104.
FMV-Közl. ép.-A/02-064/08

Ka tics Jó zsef
7632 Pécs, Disch ka Gy. u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/02-050/07

Korb Pé ter
7633 Pécs, Páf rány u. 35.
FMV-Közl. ép.-A/02-042/07

Ko vács Jó zsef
7634 Pécs, Ma gya rü rö gi út 45.
FMV-Közl. ép.-A/02-097/09

Kriszt At ti la Pé ter
7940 Szent lõ rinc, Nyár fa u. 1/c.
FMV-Közl. ép.-A/02-043/07

Ma gyar Já nos
7623 Pécs, Sza bad ság u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/02-057/07

Mül ler At ti la
7630 Pécs, Ba ráz da u. 40/3.
FMV-Közl. ép.-A/02-003/10

Pál Csa ba
7635 Pécs, Vi zes dû lõ 13.
FMV-Közl. ép.-A/02-044/09

Plá vics La jos
7300 Kom ló, Mun ká csy u. 82.
FMV-Közl. ép.-A/02-054/07

Ritz Já nos
7754 Bóly, Ró zsa u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/02-002/10

Schne i der Ti bor
7623 Pécs, Sem mel we is u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/02-041/07

So mo gyi Gab ri el la
7300 Kom ló, Dan kó P. u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/02-071/08

Sü li Mik lós

7625 Pécs, Ma gas la ti út 36.

FMV-Közl. ép.-A/02-059/08

Tak so nyi Já nos Csa ba

7625 Pécs, Hu nya di u. 17.

FMV-Közl. ép.-A/02-060/08

Zó lyo mi Zol tán

7737 Szé kely sza bar, Ár pád u. 99.

FMV-Közl. ép.-A/02-092/09

„B” ka te gó ria

An ta lics Ti bor

7940 Szent lõ rinc, Nyár fa u. 1/7.

FMV-Közl. ép.-B/02-038/07

Ber náth Lász ló

7815 Har kány, Kos suth La jos u. 61-63.

FMV-Közl. ép.-B/02-111/10

Bos nyák Csa ba

7632 Pécs, Né meth L. u. 8.

FMV-Közl. ép.-B/02-049/07

Far kas Ló ránt Márk

7784 Nagy nyá rád, Jó zsef At ti la u. 3.

FMV-Közl. ép.-B/02-107/10

Go di na György

7759 Kis nyá rád, Pe tõ fi u. 50.

FMV-Közl. ép.-B/02-001/10

Ha lász La jos

7751 Sze der kény, Pé csi u. 2/d.

FMV-Közl. ép.-B/02-048/07

Ham ber ger Mik lós

7735 Hí mes há za, Rad nó ti ltp. 21.

FMV-Közl. ép.-B/02-039/07

Hi da si Osz kár

7300 Kom ló, Zrí nyi u. 40.

FMV-Közl. ép.-B/02-047/07

Hor váth Mik lós

7632 Pécs, Nagy I. u. 58.

FMV-Közl. ép.-B/02-046/07

Ka i ser Jó zsef

7800 Sik lós, Vár al ja u. 49.

FMV-Közl. ép.-B/02-053/07

Ká lecz Ká roly, Id.

7635 Pécs, Bá li csi út 36/1.

FMV-Közl. ép.-B/02-055/07
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Ká ro lyi Sán dor

7632 Pécs, Má tyás Fló ri án tér 3.

FMV-Közl. ép.-B/02-105/10

Ko vács Mik lós

7632 Pécs, Kert vá ros u. 15.

FMV-Közl. ép.-B/02-004/10

La dá nyi Jó zsef

7621 Pécs, Iri nyi M. u. 1.

FMV-Közl. ép.-B/02-045/07

Ma ro sy Gá bor

7631 Pécs, Aká cos sor 22.

FMV-Közl. ép.-B/02-040/07

Óno zó La u ra

7300 Pécs, Szé kely B. u. 70.

FMV-Közl. ép.-B/02-087/08

Ra dó Jó zsef

7800 Sik lós, Pe ré nyi köz 2.

FMV-Közl. ép.-B/02-098/09

Szõts Bé la

7624 Pécs, Ba rack vi rág u. 57.

FMV-Közl. ép.-B/02-100/09

Tan ko vics Já nos Cson gor

7678 Aba li get, Kos suth La jos u. 28.

FMV-Közl. ép.-B/02-104/10

Teg zes Emil

7773 Vil lány, Ba ross G. u. 20.

FMV-Közl. ép.-B/02-052/07

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bal la Lász ló

7621 Pécs, Tí már u. 15.

FMV-Közl. vv.-A/02-089/09

Nagy Sán dor né

7631 Pécs, Nagy pos ta völgy út 63.

FMV-Közl. vv.-A/02-090/09

„B” ka te gó ria

Mol nár Ró bert

7300 Kom ló, Vér tanúk u. 15.

FMV-Közl. vv.-B/02-091/09

03 Bács-Kis kun me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Édes Csa ba
6440 Já nos hal ma, Nagy Pál u. 18/a.
FMV-U-A/03-012/06

Far kas Sán dor
6000 Kecs ke mét, Mé szá ros Lá zár tér 7. II/7.
FMV-U-A/03-034/06

Fe ke te Ká roly
6345 Ne mes nád ud var, Szé che nyi u. 27.
FMV-U-A/03-019/06

Fet ter Ró bert
6300 Ka lo csa, Kos suth L. u. 61/d. II/49.
FMV-U-A/03-011/06

Jekl Ba lázs Pé ter
6500 Ba ja, Pe tõ fi Sán dor u. 21.
FMV-U-A/03-021/06

Ju ha ros Im re
6000 Kecs ke mét, Pe túr bán u. 2.
FMV-U-A/03-004/06

Ju hász Ist ván
6000 Kecs ke mét, Ber zse nyi D. u. 9. IV/12.
FMV-U-A/03-035/06

Kiss Im re
6034 Hel vé cia, Kor hán kö zi út 46.
FMV-U-A/03-003/06

Ma ár Fe renc
6000 Kecs ke mét, Do bó Ist ván krt. 5. III/6.
FMV-U-A/03-010/06

Nagy Jó zsef
6000 Kecs ke mét, Bocs kai u. 23/b/4.
FMV-U-A/03-030/06

Per ge Lász ló
6000 Kecs ke mét, Doh ná nyi E. u. 15.
FMV-U-A/03-045/06

Pus kás Im re
6000 Kecs ke mét, Má tyás ki rály krt. 52/1.
FMV-U-A/03-007/06

Racs mány Já nos
6435 Kun ba ja, Hu nya di u. 4.
FMV-U-A/03-037/06

Sán dor Im re
6000 Kecs ke mét, Bi har u. 2.
FMV-U-A/03-029/06



Szaj ki Fe renc
6000 Kecs ke mét, For rás u. 14.
FMV-U-A/03-022/06

Ta ri Je nõ
6000 Kecs ke mét, Má tyás ki rály krt. 64/7.
FMV-U-A/03-027/06

Tör te li Jó zsef
6131 Szank, Bé ke u. 57.
FMV-U-A/03-041/06

Var ga An na Má ria
6336 Új te lek, Bé ke u. 12.
FMV-U-A/03-033/06

„B” ka te gó ria

Arany Ist ván
6000 Kecs ke mét, Úri hegy u. 297/b.
FMV-U-B/03-032/06

Bu dai György
6320 Solt, Má tyás király u. 24.
FMV-U-B/03-040/06

Csa tai Gyu la
6200 Kis kõ rös, Kas sai u. 70.
FMV-U-B/03-039/06

Guttyán Jó zsef
6045 La dány be ne, Fõ u. 27.
FMV-U-B/03-028/06

Hor váth Csa ba
6346 Sü kösd, Új u. 47.
FMV-U-B/03-009/06

Jám bor Fe renc
6000 Kecs ke mét, Bu zo gány u. 12.
FMV-U-B/03-016/06

Kiss End re
6120 Kis kun maj sa, Ipar he gyi út 23.
FMV-U-B/03-024/06

La dá nyi Sán dor
6400 Kis kun ha las, Re ze da u. 11.
FMV-U-B/03-025/06

Lé de rer Már ton
6456 Ma da ras, Rá kó czi u. 28/a.
FMV-U-B/03-042/06

Mag Lász ló
6000 Kecs ke mét, Iri nyi u. 39. IV/10.
FMV-U-B/03-043/06

Mar ton Pál
6000 Kecs ke mét, Gye nes tér 14.
FMV-U-B/03-015/06

Nagy La jos
6400 Kis kun ha las, Grósz u. 8.
FMV-U-B/03-018/06

No vák Má tyás
6100 Kis kun fél egy há za, Dar vas J. tér 2/31.
FMV-U-B/03-026/06

Pa ta ki Ist ván
6100 Kis kun fél egy há za, Wes se lé nyi u. 3.
FMV-U-B/03-020/06

Pet re zse lyem Sán dor
6060 Ti sza kécs ke, Bla ha L. u. 2.
FMV-U-B/03-017/06

Ren csár Kál mán
6320 Solt, Pos ta u. 51.
FMV-U-B/03-038/06

Se bes tyén Ro land
6300 Ka lo csa, Gém u. 10.
FMV-U-B/03-008/06

Spon ga György
6000 Kecs ke mét, Mik száth K. krt. 61.
FMV-U-B/03-044/06

Szik lai Gé za
6000 Kecs ke mét, Sze der u. 1.
FMV-U-B/03-013/06

Tu ri Ist ván Zol tán
6000 Kecs ke mét, Ivá nyi Grün wald B. u. 6.
FMV-U-B/03-031/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Far kas Sán dor
6000 Kecs ke mét, Mé szá ros Lá zár tér 7. II/7.
FMV-H-A/03-034/06

Fe ke te Ká roly
6345 Ne mes nád ud var, Szé che nyi u. 27.
FMV-H-A/03-019/06

Fet ter Ró bert
6300 Ka lo csa, Kos suth L. u. 61/d. II/49.
FMV-H-A/03-011/06

Jekl Ba lázs Pé ter
6500 Ba ja, Pe tõ fi Sán dor u. 21.
FMV-H-A/03-021/06

Ju ha ros Im re
6000 Kecs ke mét, Pe túr bán u. 2.
FMV-H-A/03-004/06
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Ju hász Ist ván
6000 Kecs ke mét, Ber zse nyi D. u. 9. IV/12.
FMV-H-A/03-035/06

Mag Lász ló
6000 Kecs ke mét, Iri nyi u. 39. IV/10.
FMV-H-A/03-043/06

Nagy Jó zsef
6000 Kecs ke mét, Bocs kai u. 23/b/4.
FMV-H-A/03-030/06

Sán dor Im re
6000 Kecs ke mét, Bi har u. 2.
FMV-H-A/03-029/06

Szaj ki Fe renc
6000 Kecs ke mét, For rás u. 14.
FMV-H-A/03-022/06

Ta ri Je nõ
6000 Kecs ke mét, Má tyás ki rály krt. 64/7.
FMV-H-A/03-027/06

Tör te li Jó zsef
6131 Szank, Bé ke u. 57.
FMV-H-A/03-041/06

Var ga An na Má ria
6336 Új te lek, Bé ke u. 12.
FMV-H-A/03-033/06

„B” ka te gó ria

Guttyán Jó zsef
6045 La dány be ne, Fõ u. 27.
FMV-H-B/03-028/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Far kas Sán dor
6000 Kecs ke mét, Mé szá ros Lá zár tér 7. II/7.
FMV-V-A/03-034/06

Jekl Ba lázs Pé ter
6500 Ba ja, Pe tõ fi Sán dor u. 21.
FMV-V-A/03-021/06

Ju ha ros Im re
6000 Kecs ke mét, Pe túr bán u. 2.
FMV-V-A/03-004/06

Ju hász Ist ván
6000 Kecs ke mét, Ber zse nyi D. u. 9. IV/12.
FMV-V-A/03-035/06

Sán dor Im re
6000 Kecs ke mét, Bi har u. 2.
FMV-V-A/03-029/06

Ta ri Je nõ
6000 Kecs ke mét, Má tyás ki rály krt. 64/7.
FMV-V-A/03-027/06

Võ ne ki Fe renc
6400 Kis kun ha las, Pap ri ka An tal u. 23.
FMV-V-A/03-014/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba lázs An na
6000 Kecs ke mét, Ta vasz me zõ u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/03-083/09

Dan csó Csa ba
6000 Kecs ke mét, Pá koz di csa ta u. 17
FMV-Közl. ép.-A/03-001/10

Drá vucz Er vin Fer di nánd
6100 Kis kun fél egy há za, Bo kor u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/03-084/09

Er dõs Lász ló
6000 Kecs ke mét, Nyí ri út 3. III/9.
FMV-Közl. ép.-A/03-072/08

Fe hér Ta más
6500 Ba ja, Bod ro gi u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/03-086/09

Gá lai And rás Sán dor
6500 Ba ja, Da rázs u. 48.
FMV-Közl. ép.-A/03-023/06

He gyi Kál mán
6500 Ba ja, Zen gõ u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/03-049/07

Is pá no vity Já nos
6000 Kecs ke mét, Már ci us 15. u. 82/46.
FMV-Közl. ép.-A/03-054/07

Ká ko nyi Ár pád, Dr.
6000 Kecs ke mét, Pe tõ fi S. u. 16/79.
FMV-Közl. ép.-A/03-053/07

Kal már Já nos
6500 Ba ja, Szán tó u. 2/D.
FMV-Közl. ép.-A/03-091/10

Ki rály Fe renc
6527 Nagy ba racs ka, Szent Ist ván u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/03-087/09



Ki ti csics Lász ló
6000 Kecs ke mét, Gé za fe je de lem krt. 20.
FMV-Közl. ép.-A/03-006/09

Ko vács Ger gely
6000 Kecs ke mét, Hi tel u. 7. IV/42.
FMV-Közl. ép.-A/03-077/09

La kos Dé nes
6413 Kun fe hér tó, II. kör zet 2.
FMV-Közl. ép.-A/03-075/08

Lisz kai Pál
6200 Kis kõ rös, Beth len G. u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/03-060/07

Ma kó Jó zsef
6430 Bá csal más, Ó-szõ lõk 79.
FMV-Közl. ép.-A/03-079/09

Má nyo ki Nor bert
6000 Kecs ke mét, Már ci us 15 1/e/2/6
FMV-Közl. ép.-A/03-096/10

Mé szá ros Ár pád
6000 Kecs ke mét, Va csi köz 50/8
FMV-Közl. ép.-A/03-099/10

Mó ro cza Ág nes
6500 Ba ja, Kí gyó u. 23-25/8.
FMV-Közl. ép.-A/03-068/07

Ná ná si Im re
6200 Kis kõ rös, Wat tay u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/03-100/10

No vák Kor nél
6000 Kecs ke mét, Fe ren csik Já nos u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/03-074/08

Ott Má tyás
6500 Ba ja, Já vor ka u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/03-076/08

Pál György
6000 Kecs ke mét, Mar git u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/03-080/09

Pa lá gyi Fe renc
6000 Kecs ke mét, Dió fa u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/03-078/09

Pa tak La jos
6100 Kis kun fél egy há za, Ló nyai u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/03-070/07

Rab Fe renc
6500 Ba ja, Mo nos to ri út 14.
FMV-Közl. ép.-A/03-067/07

Rácz Sán dor
6000 Kecs ke mét, Má tis K. u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/03-062/07

Ra ics Ist ván
6500 Ba ja, Szü re te lõ u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/03-088/10

Sár di Lász ló
6000 Kecs ke mét, Batt hy ány u. 20/20.
FMV-Közl. ép.-A/03-057/07

Se res György
6100 Kis kun fél egy há za, Mó ra Fe renc u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/03-002/10

So mo gyi End re
6000 Kecs ke mét, Gye nes tér 14.
FMV-Közl. ép.-A/03-036/10

Szöl gyén Pé ter
6000 Kecs ke mét, Rad nó ti u. 2/I/1.
FMV-Közl. ép.-A/03-081/09

Szta na Zol tán
6000 Kecs ke mét, Ist ván kir. krt. 7/b.
FMV-Közl. ép.-A/03-073/08

Tán czos And rás
6000 Kecs ke mét, Iri nyi u. 41/24.
FMV-Közl. ép.-A/03-063/07

Tóth Ár pád
6100 Kis kun fél egy há za, Kis kun u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/03-102/10

Tö rök Zsu zsan na
6500 Ba ja, Tél u. 79.
FMV-Közl. ép.-A/03-066/07

Vi dák An tal
6500 Ba ja, Vö rös ke reszt tér 22.
FMV-Közl. ép.-A/03-046/07

„B” ka te gó ria

Ba csa At ti la
6400 Kis kun ha las, Ha jó u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/03-093/10

Bá lint Ist ván
6500 Ba ja, Sza bad ság u. 108/B.
FMV-Közl. ép.-B/03-092/10

Csan da Gyu la
6200 Kis kõ rös, Sá fá ri Jó zsef  u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/03-094/10

Csõsz Jó zsef
6000 Kecs ke mét, Kaff ka Mar git u. 11.
FMV-Közl. ép.-B/03-097/10

Do bos Ró bert
6300 Ka lo csa, Gém u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/03-082/09
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Far kas Gá bor Lász ló
6000 Kecs ke mét, Hattyú u. 36.
FMV-Közl. ép.-B/03-058/07

He gyes Fe renc
6000 Kecs ke mét, Bel sõ nyír 50/B
FMV-Közl. ép.-B/03-089/10

Ju hász Gyu la
6500 Ba ja, Csó nak u. 12/3/12.
FMV-Közl. ép.-B/03-090/10

Kiss End re
6120 Kis kun maj sa, Ipar hegy u. 23.
FMV-Közl. ép.-B/03-061/07

Kiss Gé za
6000 Kecs ke mét, Csa ba gyön gye u. 51.
FMV-Közl. ép.-B/03-065/07

Kiss Pál
6500 Ba ja, Vi téz u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/03-005/06

Ko vács Lász ló
6100 Kis kun fél egy há za, Dar vas tér 3/29.
FMV-Közl. ép.-B/03-048/07

Lak ner Já nos
6080 Sza bad szál lás, Pe tõ fi Sán dor u. 6.
FMV-Közl. ép.-B/03-069/07

Mis kol czi Jó zsef
6500 Ba ja, Ká pol na u. 22.
FMV-Közl. ép.-B/03-064/07

Nagy Já nos né
6000 Kecs ke mét, Kagy ló u. 3.
FMV-Közl. ép.-B/03-095/10

Ocs kó Ká roly
6000 Kecs ke mét, Cso kor u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/03-098/10

Pas ka Ist ván
6400 Kis kun ha las, Nagy K. u. 8.
FMV-Közl. ép.-B/03-085/09

Pu tyo ra Dé nes Lász ló
6300 Ka lo csa, Tom pa Mi hály u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/03-055/07

Ri mai Nor bert
6000 Kecs ke mét, Szi vár vány u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/03-050/07

Ri mai Ta más
6000 Kecs ke mét, Tóth Á. u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/03-047/07

Som lai Gá bor
6400 Kis kun ha las, Po zsony u. 61/d.
FMV-Közl. ép.-B/03-051/07

Szle nics kó Fe renc
6222 Csen gõd, Dó zsa Gy. u. 40.
FMV-Közl. ép.-B/03-052/07

Tóth Já nos
6060 Ti sza kécs ke, Baj za u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/03-059/07

Tóth La jos
6000 Kecs ke mét, Úri hegy 274/2.
FMV-Közl. ép.-B/03-071/08

Tóth Zol tán
6000 Kecs ke mét, Tos ca ni ni u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/03-101/10

Vi nek Pé ter
6421 Kis szál lás, Kál lai Éva u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/03-056/07

04 Bé kés me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bar na End re
5600 Bé kés csa ba, End resz u. 6.
FMV-U-A/04-054/06

Bog dán At ti la
5600 Bé kés csa ba, Kõ ris u. 3.
FMV-U-A/04-044/06

Bõ di Já nos
5540 Szar vas, Ár pád u. 10.
FMV-U-A/04-060/06

Bõ di Pé ter
5540 Szar vas, Ár pád u. 10.
FMV-U-A/04-061/06

Csa tó Ist ván
5600 Bé kés csa ba, Fö ve nyes u. 14. IV.14.
FMV-U-A/04-035/06

Fe hér Lász ló
5900 Oros há za, Szõ lõ krt. 9.
FMV-U-A/04-058/06

Han kó György
5600 Bé kés csa ba, Lu go si u. 12.
FMV-U-A/04-068/06

He ge dûs György
5600 Bé kés csa ba, Pász tor u. 5.
FMV-U-A/04-053/06



Hor nyik Bé la
5600 Bé kés csa ba, Pász tor u. 28.
FMV-U-A/04-015/06

Hu nya Pé ter
5500 Gyo ma end rõd, Bá nom kert u. 1.
FMV-U-A/04-066/06

Já rá si Lász ló
5600 Bé kés csa ba, Dam ja nich u. 9.
FMV-U-A/04-013/06

Kal már Mi hály
5700 Gyu la, Do bos u. 26.
FMV-U-A/04-024/06

Kar dos Fe renc
5600 Bé kés csa ba, Ti nó di u. 5.
FMV-U-A/04-042/06

Ko vács Bar na bás
5700 Gyu la, Do bay u. 18.
FMV-U-A/04-016/06

Lak ner Pál
5900 Oros há za, Ke let u. 18.
FMV-U-A/04-065/06

Mol do ván At ti la
5600 Bé kés csa ba, Ha án La jos tér 5.
FMV-U-A/04-033/06

Nagy Jó zsef
5650 Me zõ be rény, Li get u. 1/a. III. 32.
FMV-U-A/04-059/06

Ni co a ra Mik lós
5700 Gyu la, Baj za u. 6.
FMV-U-A/04-027/06

Pus kás Sán dor
5700 Gyu la, Do bos u. 28.
FMV-U-A/04-022/06

Skul té ti Mi hály
5540 Szar vas, Ár pád u. 6. fszt. 1.
FMV-U-A/04-055/06

Tóth And rás
5600 Bé kés csa ba, And rás sy u. 4/2. E. III/6.
FMV-U-A/04-023/06

Tóth György
5600 Bé kés csa ba, Fõ u. 51/1.
FMV-U-A/04-008/06

Vá mos Ká roly
5731 Sar kad ke reszt úr, Ke le ti u. 3.
FMV-U-A/04-025/06

Vi rág Mi hály
5600 Bé kés csa ba, Pász tor u. 39. III/12.
FMV-U-A/04-070/06

„B” ka te gó ria

Apá ti Nagy Gá bor

5600 Bé kés csa ba, Ka mil la u. 13.

FMV-U-B/04-020/06

Aszó di Im re

5561 Bé késszen tand rás, Beth len G. u. 12.

FMV-U-B/04-062/06

Ba lázs Fe renc

5662 Csa ná da pá ca, Kos suth u. 21.

FMV-U-B/04-038/06

Bán fi Bé la

5600 Bé kés csa ba, Zöld fa u. 17.

FMV-U-B/04-021/06

Be re gi Jó zsef

5650 Me zõ be rény, Szé nás kert u. 6.

FMV-U-B/04-019/06

Csa bay La jos

5700 Gyu la, Tö rök zu gi sor 13. fszt. 3.

FMV-U-B/04-026/06

Fe igl Já nos

5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 46/a.

FMV-U-B/04-056/06

Hu dák Fe renc

5600 Bé kés csa ba, Rákó czi u. 34/1.

FMV-U-B/04-046/06

Ka zin czy Ba lázs

5600 Bé kés csa ba, And rás sy út 50.

FMV-U-B/04-047/06

Ke le men György

5600 Bé kés csa ba, Frank lin u. 125.

FMV-U-B/04-067/06

Kend ra Já nos

5600 Bé kés csa ba, Sza bó D. u. 37.

FMV-U-B/04-011/06

Ke nye res Zol tán

5600 Bé kés csa ba, And rás sy út 50. C.IV/23

FMV-U-B/04-037/06

Ko vács Pé ter

5600 Bé kés csa ba, Ha án La jos tér 12.I/3.a.

FMV-U-B/04-028/06

Kö pe Lász ló

5630 Bé kés, Arany J. u. 12.

FMV-U-B/04-050/06
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La lus ka Já nos
5900 Oros há za, Ig lói u. 24.
FMV-U-B/04-057/06

Má tyás Lász ló
5600 Bé kés csa ba, Bar tók B. u. 61-65. III.13.
FMV-U-B/04-069/06

Nád há zi Fe renc
5600 Bé kés csa ba, Kvasz And rás u. 27.
FMV-U-B/04-045/06

Nagy Gá bor
5720 Sar kad, An ti út 29.
FMV-U-B/04-064/06

No vák György
5600 Bé kés csa ba, Bát ho ry u. 92.
FMV-U-B/04-048/06

Oczot Já nos
5650 Me zõ be rény, Jó kai u. 88/1.
FMV-U-B/04-041/06

Pe re gi Lász ló
5811 Vég egy há za, Tán csics u. 41.
FMV-U-B/04-040/06

Rá ko si Sán dor
6723 Sze ged, Ju har fás u. 9/b.
FMV-U-B/04-009/06

Sé ner Ti bor
5712 Sza bad kí gyós, Tes se dik u. 3. 
FMV-U-B/04-036/06

Sza bó And rás
5920 Csor vás, Hu nya di u. 80.
FMV-U-B/04-034/06

Ta da naj György
5600 Bé kés csa ba, Ti nó di u. 8.
FMV-U-B/04-049/06

Tóth And rás
5600 Bé kés csa ba, Bí bic köz 3.
FMV-U-B/04-052/06

Tru pu lai Ta más
6635 Szeg vár, Kó rógy u. 38.
FMV-U-B/04-012/06

Vand ra Gé za
5600 Bé kés csa ba, Csa bai út 25.
FMV-U-B/04-039/06

Van ta ra Já nos
5600 Bé kés csa ba, Oros há zi út 89/a.
FMV-U-B/04-010/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bar na End re
5600 Bé kés csa ba, End resz u. 6.
FMV-H-A/04-054/06

Bar ná né And rás Ág nes
5600 Bé kés csa ba, End resz u. 6.
FMV-H-A/04-063/06

Bog dán At ti la
5600 Bé kés csa ba, Kõ ris u. 3.
FMV-H-A/04-044/06

Han kó György
5600 Bé kés csa ba, Lu go si u. 12.
FMV-H-A/04-068/06

Já rá si Lász ló
5600 Bé kés csa ba, Dam ja nich u. 9.
FMV-H-A/04-013/06

Ko vács Bar na bás
5700 Gyu la, Do bay u. 18.
FMV-H-A/04-016/06

Skul té ti Mi hály
5540 Szar vas, Ár pád u. 6. fszt. 1.
FMV-H-A/04-055/06

Tóth György
5600 Bé kés csa ba, Fõ u. 51/1.
FMV-H-A/04-008/06

„B” ka te gó ria

Kend ra Já nos
5600 Bé kés csa ba, Sza bó D. u. 37.
FMV-H-B/04-011/06

Nád há zi Fe renc
5600 Bé kés csa ba, Kvasz And rás u. 27.
FMV-H-B/04-045/06

Oczot Já nos
5650 Me zõ be rény, Jó kai u. 88/1.
FMV-H-B/04-041/06

Rá ko si Sán dor
6723 Sze ged, Ju har fás u. 9/b.
FMV-H-B/04-009/06

Tru pu lai Ta más
6635 Szeg vár, Kó rógy u. 38.
FMV-H-B/04-012/06

Var ga Zol tán
5600 Bé kés csa ba, Fel sõ-Kö rös sor 68.
FMV-H-B/04-030/06



Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Já rá si Lász ló
5600 Bé kés csa ba, Dam ja nich u. 9.
FMV-V-A/04-013/06

Ko vács Bar na bás
5700 Gyu la, Do bay u. 18.
FMV-V-A/04-016/06

Lu kács Mi hály
5600 Bé kés csa ba, Fö ve nyes u. 32. III/10.
FMV-V-A/04-051/06

Nagy Jó zsef
5650 Me zõ be rény, Li get u. 1/a. III/32.
FMV-V-A/04-059/06

„B” ka te gó ria

Da nyik Pál
5920 Csor vás, Tán csics u. 4.
FMV-V-B/04-032/06

Föld esi Mi hály
5500 Gyo ma end rõd, Ok tó ber 6. ltp. 1/C. IV/13.
FMV-V-B/04-029/06

Ha va si Ist ván
5650 Me zõ be rény, Fõ út 2/D. II/23.
FMV-V-B/04-031/06

Kiss Jó zsef
5600 Bé kés csa ba, Sza bolcs u. 18.
FMV-V-B/04-043/06

Rá ko si Sán dor
6723 Sze ged, Ju har fás u. 9/b.
FMV-V-B/04-009/06

Tru pu lai Ta más
6635 Szeg vár, Kó rógy u. 38.
FMV-V-B/04-012/06

Var ga Zol tán
5600 Bé kés csa ba, Fel sõ-Kö rös sor 68.
FMV-V-B/04-030/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Emõ di Gyu la
5600 Bé kés csa ba, Ka zin czy ltp. 16. B.II/1.
FMV-Közl. ép.-A/04-114/10

Fe rencz Re zsõ
5600 Bé kés csa ba, Len csé si út 36. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/04-101/09

Hirt Jó zsef
5700 Gyu la, Ve res u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/04-083/08

Hor nyik Bé la
5600 Bé kés csa ba, Pász tor u. 28.
FMV-Közl. ép.-A/04-091/08

Hra bovsz ki And rás
5600 Bé kés csa ba, Pász tor u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/04-078/07

Ká ro lyi Lász ló
5650 Me zõ be rény, Pe tõ fi S. u. 5. I/7.
FMV-Közl. ép.-A/04-096/08

Kar sai Jó zsef
5900 Oros há za, Oláh Ist ván u. 56/a.
FMV-Közl. ép.-A/04-088/08

Me do varsz ki Já nos
5600 Bé kés csa ba, Fel sõ-Kö rös sor 82.
FMV-Közl. ép.-A/04-102/09

Moch nács Pál Ti bor
5600 Bé kés csa ba, Kár pát u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/04-115/10

Mol nár Ist ván
5600 Bé kés csa ba, Õr u. 6. II. 8.
FMV-Közl. ép.-A/04-118/10

Nagy Gá bor Lász ló
5720 Sar kad, An ti út 29.
FMV-Közl. ép.-A/04-095/08

Né meth Ta más
5630 Bé kés, Köl csey u. 61.
FMV-Közl. ép.-A/04-081/07

Óré Er zsé bet
5720 Sar kad, At ti la u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/04-110/10

Po vá zsai Pál
5630 Bé kés, Har gi ta u. 1/2.
FMV-Közl. ép.-A/04-084/08

Rad nai Ta más Fe renc
5700 Gyu la, Fur minc u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/04-103/09

Sza bó Gyu la
5510 Dé va vá nya, De ák F. u. 79/1.
FMV-Közl. ép.-A/04-100/09

Sza bó Im re
5630 Bé kés, Ma rót hy u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/04-080/07
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Sza bó Ist ván

5520 Szeg ha lom, Hu nya di u. 51/1.

FMV-Közl. ép.-A/04-107/10

Sza bó Já nos

5700 Gyu la, Gá bor Áron u. 8.

FMV-Közl. ép.-A/04-111/10

Sza bó Ma ri ann Ju li an na

5520 Szeg ha lom, Hu nya di u. 51/1

FMV-Közl. ép.-A/04-108/10

Tóth Já nos

5525 Fü zes gyar mat, Szé che nyi u. 25.

FMV-Közl. ép.-A/04-099/09

Var ga And rás

5600 Bé kés csa ba, Fel sõ-Körös sor 68.

FMV-Közl. ép.-A/04-098/09

Var ga Zsolt

5600 Bé kés csa ba, Tö rök Ig nác u. 28.

FMV-Közl. ép.-A/04-094/08

Vass Ár pád

5600 Bé kés csa ba, Rá bai u. 14. I/5.

FMV-Közl. ép.-A/04-086/08

Vasz kó Lász ló

5520 Szeg ha lom, Sza bad ság tér 9.

FMV-Közl. ép.-A/04-116/10

Ve res Ká roly

5746 Kun ágo ta, Rá kó czi u. 29/a.

FMV-Közl. ép.-A/04-104/09

„B” ka te gó ria

Bá nyai And rás

5600 Bé kés csa ba, Bar tók Bé la u. 43. II/7.

FMV-Közl. ép.-B/04-092/08

Bo bály Já nos

5650 Me zõ be rény, Olt vány kert u. 23.

FMV-Közl. ép.-B/04-076/07

Bor sos Pál

5600 Bé kés csa ba, Kis rét ta nya 85.

FMV-Közl. ép.-B/04-097/08

Bucz kó Zol tán

5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 22.

FMV-Közl. ép.-B/04-077/07

Dé tár Ti bor

5530 Vész tõ, Ta vasz u. 10.

FMV-Közl. ép.-B/04-082/08

Fa bó Ist ván
5561 Bé késszen tand rás, Szent esi út 4.
FMV-Közl. ép.-B/04-085/08

Far kas Zsolt
5940 Tót kom lós, Dó zsa György u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/04-106/10

Fe hér Jó zsef
5900 Oros há za, Ket tõs sánc tér 11.
FMV-Közl. ép.-B/04-087/08

Gyõr fi And rás
5731 Sar kad ke reszt úr, Kos suth L. u. 28.
FMV-Közl. ép.-B/04-105/09

Lo vas Kál mán
5540 Szar vas, Kis u. 2-6. IV/40.
FMV-Közl. ép.-B/04-072/07

Med vegy Zol tán
5540 Szar vas, Áchim út 2/2.
FMV-Közl. ép.-B/04-071/07

Mi hucz György
5661 Új kí gyós, Ma dách u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/04-093/08

Mi kó Já nos
5700 Gyu la, Ko sár u. 13.
FMV-Közl. ép.-B/04-075/07

Pál Ist ván
5900 Oros há za, Ok tó ber 6. u. 27.
FMV-Közl. ép.-B/04-109/10

Put no ki La jos
5500 Gyo ma end rõd, Mun ká csy út 20.
FMV-Közl. ép.-B/04-074/07

Si mon Il di kó
5525 Fü zes gyar mat, Szé che nyi u. 49.
FMV-Közl. ép.-B/04-113/10

Skob rics Jó zsef
5600 Bé kés csa ba, Tölgy fa u. 15. III/10.
FMV-Közl. ép.-B/04-079/07

Skor ká né Szrnka Gab ri el la
5540 Szar vas, Pe tõ fi u. 4-6/a. III/12.
FMV-Közl. ép.-B/04-073/07

Tóth La jos
5500 Gyo ma end rõd, Nagy Sán dor u. 7.
FMV-Közl. ép.-B/04-112/10

Tóth Sán dor
5600 Bé kés csa ba, Fé nye si u. 86.
FMV-Közl. ép.-B/04-117/10

Vi rók And rás
5741 Két egy há za, Batt hy á ny u. 71.
FMV-Közl. ép.-B/04-089/08



05 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Csel lõ Ist ván
3533 Mis kolc, Fá bi án ka pu 5.
FMV-U-A/05-131/06

Czu for Jó zsef
3416 Tard, Bé ke u. 167.
FMV-U-A/05-014/06

Doj csák Mi hály
3860 Encs, Vá ci M. u. 40.
FMV-U-A/05-151/06

Dó ka Ro land
3529 Mis kolc, Gesz te nyés u. 5. VI/3.
FMV-U-A/05-074/06

Du ró Jó zsef
3720 Ka zinc bar ci ka, Al só vá ro si krt. 8. I/2.
FMV-U-A/05-111/06

Du sza Ilo na
3534 Mis kolc, Iri nyi u. 1. I/1.
FMV-U-A/05-004/06

Er dõ Ár pád
3900 Sze rencs-Ond, Ady E. u. 6.
FMV-U-A/05-113/06

Far kas Lász ló
3516 Mis kolc, Ba csinsz ky u. 7.
FMV-U-A/05-006/06

Fe hér Ti bor
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 30.
FMV-U-A/05-144/06

Ga csal Lász ló
3532 Emõd, Dó zsa Gy. u. 13.
FMV-U-A/05-050/06

Gö mö ri Ti bor
3530 Mis kolc, Ki rály u. 32. II/2.
FMV-U-A/05-008/06

Gra bi cza Jó zsef
3580 Ti sza új vá ros, Ka rint hy F. u. 31.
FMV-U-A/05-093/06

György Fe renc
3433 Nyék lád há za, Vö rös marty u. 14.
FMV-U-A/05-091/06

He gyal jay György
3532 Mis kolc, To ron tá li u. 39.
FMV-U-A/05-098/06

Jur kó Zsolt
3521 Mis kolc, Szir may A. u. 10.
FMV-U-A/05-009/06

Ké ke si Já nos Lász ló
3525 Mis kolc, Jó kai u. 13. III/2.
FMV-U-A/05-160/06

Ke re kes Zol tán
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 17. II/4.
FMV-U-A/05-069/06

Kiss Csa ba Er nõ
3532 Mis kolc, Test vé ri ség u. 54.
FMV-U-A/05-010/06

Kiss Pé ter
3580 Ti sza új vá ros, Ve re bély L. út 27.
FMV-U-A/05-109/06

Ko má ro mi Gyu la
3929 Mis kolc, Au lich u. 36.
FMV-U-A/05-107/06

Ko vács At ti la
3531 Mis kolc, Gyõ ri ka pu 62.
FMV-U-A/05-127/06

Ko vács Gá bor
3763 Bód va szi las, Jó zsef A. u. 37.
FMV-U-A/05-101/06

Ku pecz Ele mér
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 8/a.
FMV-U-A/05-064/06

Ku tas né Mó zsik Er zsé bet
3508 Mis kolc, Koz ma A. u. 14.
FMV-U-A/05-061/06

Küss Zol tán
3525 Mis kolc, Cser hát u. 16.
FMV-U-A/05-044/06

La ki Jó zsef
3950 Sá ros pa tak, Jó zsef A. u. 27.
FMV-U-A/05-125/06

Mam rus Pé ter
3900 Sze rencs, Ko lozs vá ri u. 23.
FMV-U-A/05-096/06

Mol nár Ist ván
3600 Ózd, Boly ki T. út 15/a.
FMV-U-A/05-118/06

Mol nár Lász ló
3528 Mis kolc, Rét u. 27.
FMV-U-A/05-045/06

Pa ta ki Zol tán
3529 Mis kolc, Per czel Mór u. 44.
FMV-U-A/05-142/06
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Pin czés Lász ló
3529 Mis kolc, Mi kes K. u. 25. III/4.
FMV-U-A/05-088/06

Puhl Mi hály
3571 Al só zsol ca, Her man O. u. 10.
FMV-U-A/05-053/06

Rep ka Gyu la
3529 Mis kolc, Per czel M. u. 1.
FMV-U-A/05-104/06

Rit li And rás
3525 Mis kolc, Kap tár u. 17.
FMV-U-A/05-084/06

Sin ka György
3980 Sá tor al ja új hely, Mó ricz Zs. u. 27.
FMV-U-A/05-067/06

Si vák Jó zsef
3950 Sá ros pa tak, Ba ross G. u. 6.
FMV-U-A/05-115/06

Skov ran kó Er nõ
3529 Mis kolc, Der ko vits u. 50. I/1.
FMV-U-A/05-164/07

Szkla dán Gá bor Ta más
3600 Ózd, Nap u. 14.
FMV-U-A/05-106/06

Szlu ko vi nyi Ta más
3535 Mis kolc, Ló nyai M. u. 22.
FMV-U-A/05-047/06

Tá las Dé nes
3525 Mis kolc, Dó zsa Gy. u. 26.
FMV-U-A/05-020/06

Tóth Pé ter Lász ló
3530 Mis kolc, Ki rály u. 15.
FMV-U-A/05-129/06

Vaj vo da Bar na
3794 Bold va, Arany J. u. 44.
FMV-U-A/05-072/06

Var ga Ág nes
3527 Mis kolc, Sol tész N. K. u. 16.
FMV-U-A/05-058/06

Var jas Zol tán
3600 Ózd, Ken der szer út 6.
FMV-U-A/05-119/06

Vi dó Zol tán
3529 Mis kolc, Per czel Mór u. 3.
FMV-U-A/05-055/06

Z. Nagy Sán dor
3433 Nyék lád há za, Szé che nyi u. 18.
FMV-U-A/05-141/06

Zup kó Pé ter
3532 Mis kolc, Gálf fy I. u. 10. II/3.
FMV-U-A/05-123/06

„B” ka te gó ria

Ar dai Ist ván
3529 Mis kolc, Kö zép szer u. 24. II/2.
FMV-U-B/05-039/06

Ba ra nyi Lász ló
3433 Nyék lád há za, Szent Ist ván u. 30.
FMV-U-B/05-024/06

Be reg szá szi Ist ván
3521 Mis kolc, Ben czúr u. 7.
FMV-U-B/05-029/06

Bor bély Ist ván
3922 Tak ta har kány, Hon véd u. 16.
FMV-U-B/05-043/06

Dom ján Csa ba
3533 Mis kolc, Sze der u. 28. II/6.
FMV-U-B/05-100/06

Fe hér Ist ván Gás pár
3400 Me zõ kö vesd, Köl csey F. út 21.
FMV-U-B/05-086/06

Fer kó Jó zsef
3580 Ti sza új vá ros, Bé ke út 11. I/4.
FMV-U-B/05-002/06

Fer kó La jos
3711 Szir ma be se nyõ, Rá kó czi F. u. 29.
FMV-U-B/05-124/06

Für jes Ist ván
3600 Ózd, Pe tõ fi út 217.
FMV-U-B/05-117/06

Grec má jer Gá bor
3529 Mis kolc, Kö zép szer u. 12. IV/3.
FMV-U-B/05-027/06

Gyu rán Já nos
3530 Mis kolc, Ki rály u. 30.
FMV-U-B/05-081/06

Ha za di Zol tán
3528 Mis kolc, Ben kõ S. u. 29.
FMV-U-B/05-034/06

Hu dák Bé la
3526 Mis kolc, Szent pé te ri ka pu 73. I/2.
FMV-U-B/05-013/06

Ju hász Ist ván
3713 Ar nót, Fel sza ba dí tók út ja 53.
FMV-U-B/05-105/06



Ka lo csai Já nos
3525 Mis kolc, Gyõ ri ka pu 73.
FMV-U-B/05-036/06

Kán tor Gé zá né
3944 Ká roly fal va, Rá kó czi u. 2/1.
FMV-U-B/05-087/06

Ke ré nyi Zol tán
3535 Mis kolc, Ku rucz u. 27.
FMV-U-B/05-148/06

Ke rü lõ Ist ván
3529 Mis kolc, Köl csey u. 23.
FMV-U-B/05-025/06

Ko le szár Nán dor
3980 Sá tor al ja új hely, Ben czúr Gy. u. 5.
FMV-U-B/05-154/06

Kom ló di Sán dor
3754 Sza lon na, Dó zsa Gy. u. 3.
FMV-U-B/05-028/06

Ko to lics And rás
3950 Sá ros pa tak, Her ceg u. 5.
FMV-U-B/05-156/06

Ko vács Gá bor
3534 Mis kolc, Ár pád u. 14. IV/1.
FMV-U-B/05-046/06

Kõ vá ri Fe renc
3530 Mis kolc, Me lin da u. 24.
FMV-U-B/05-033/06

Krak kai Ist ván
3521 Mis kolc, Ke let u. 3.
FMV-U-B/05-035/06

Lasz tó czi Sza bolcs
3866 Sze me re, Arany J. u. 13.
FMV-U-B/05-038/06

Lá zár Gé za
3529 Mis kolc, Kö zép szer u. 20. IX/1.
FMV-U-B/05-001/06

Le csõ Bar na bás
3556 Kis gyõr, Arany J. u. 27.
FMV-U-B/05-026/06

Ma ti csek Ár pád
3571 Al só zsol ca, Hu nya di u. 13.
FMV-U-B/05-041/06

Ma tiz Jó zsef
3432 Emõd, Pe tõ fi u. 10.
FMV-U-B/05-031/06

Med ve Já nos
3700 Ka zinc bar ci ka, Cso ko nai út 14.
FMV-U-B/05-136/06

Mi zsik Lász ló
3528 Mis kolc, Ba la ton u. 6.
FMV-U-B/05-012/06
FMV-U-B/05-140/06

No vák Im re
3996 Fûz ér, Kos suth u. 14.
FMV-U-B/05-095/06

Pál Ist ván
3400 Me zõ kö vesd, Gr. Zi chy J. u. 4. I/3.
FMV-U-B/05-120/06

Pó lik Zol tán
3529 Mis kolc, Au lich u. 11.
FMV-U-B/05-152/06

Por csin Zsolt
3521 Mis kolc, Kap tár u. 9.
FMV-U-B/05-037/06

Rácz ke vi Zol tán
3527 Mis kolc, Ki ni zsi u. 6.
FMV-U-B/05-103/06

Rás ki Ta más
3980 Sá tor al ja új hely, Né ma hegy u. 6.
FMV-U-B/05-040/06

Susz ter Zol tán
3423 Ti bold da róc, Baj csy Zs. u. 13.
FMV-U-B/05-030/06

Szán tó Gyu lá né
3530 Mis kolc, Vö rös marty u. 60. VI/2.
FMV-U-B/05-082/06

Sze szák At ti la
3525 Mis kolc, Árok út 77.
FMV-U-B/05-078/06

Ti báld Ág nes
3700 Ka zinc bar ci ka, Thö köly tér 12.
FMV-U-B/05-076/06

Tóth Koz ma Gyu la
3571 Al só zsol ca, Szé che nyi út 9.
FMV-U-B/05-003/06

Tóth La jos
3516 Mis kolc, De ák F. u. 7.
FMV-U-B/05-163/07

Tóth Lász ló
3416 Tard, Arany J. u. 12.
FMV-U-B/05-023/06

Vajsz né Mar cin kó Mag dol na
3535 Mis kolc, Bar tók B. u. 109.
FMV-U-B/05-159/06
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Vígh And rás
3535 Mis kolc, Hegy al ja út 13.
FMV-U-B/05-032/06

Vö rös Zol tán
3535 Mis kolc, Jáz min u. 3.
FMV-U-B/05-133/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bart ha Mik lós
3529 Mis kolc, Csa bai ka pu 32.
FMV-H-A/05-147/06

Czu for Jó zsef
3416 Tard, Bé ke u. 167.
FMV-H-A/05-015/06

Er dõ Ár pád
3900 Sze rencs-Ond, Ady E. u. 6.
FMV-H-A/05-114/06

Far kas Lász ló
3516 Mis kolc, Ba csinsz ky u. 7.
FMV-H-A/05-005/06

Fe hér Ti bor
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 30.
FMV-H-A/05-145/06

Gö mö ri Ti bor
3530 Mis kolc, Ki rály u. 32. II/2.
FMV-H-A/05-007/06

Ke re kes Zol tán
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 17. II/4.
FMV-H-A/05-070/06

Ko má ro mi Gyu la
3929 Mis kolc, Au lich u. 36.
FMV-H-A/05-108/06

Ko vács At ti la
3531 Mis kolc, Gyõ ri ka pu 62.
FMV-H-A/05-128/06

Ku pecz Ele mér
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 8/a.
FMV-H-A/05-065/06

Ku tas né Mó zsik Er zsé bet
3508 Mis kolc, Koz ma A. u. 14.
FMV-H-A/05-062/06

Mam rus Pé ter
3900 Sze rencs, Ko lozs vá ri u. 23.
FMV-H-A/05-097/06

Pa ta ki Zol tán
3529 Mis kolc, Per czel Mór u. 44.
FMV-H-A/05-143/06

Pin czés Lász ló
3529 Mis kolc, Mi kes K. u. 25. III/4.
FMV-H-A/05-089/06

Rit li And rás
3525 Mis kolc, Kap tár u. 17.
FMV-H-A/05-085/06

Sin ka György
3980 Sá tor al ja új hely, Mó ricz Zs. u. 27.
FMV-H-A/05-068/06

Skov ran kó Er nõ
3529 Mis kolc, Der ko vits u. 50. I/1.
FMV-H-A/05-165/07

Szlu ko vi nyi Ta más
3535 Mis kolc, Ló nyai M. u. 22.
FMV-H-A/05-048/06

Tá las Dé nes
3525 Mis kolc, Dó zsa Gy. u. 26.
FMV-H-A/05-021/06

Var ga Ág nes
3527 Mis kolc, Sol tész N. K. u. 16.
FMV-H-A/05-059/06

Vi dó Zol tán
3529 Mis kolc, Per czel Mór u. 3.
FMV-H-A/05-056/06

„B” ka te gó ria

Csel lõ Ist ván
3533 Mis kolc, Fá bi án ka pu 5.
FMV-H-B/05-132/06

Du ró Jó zsef
3720 Ka zinc bar ci ka, Al só vá ro si krt. 8. I/2.
FMV-H-B/05-112/06

Ga csal Lász ló
3532 Emõd, Dó zsa Gy. u. 13.
FMV-H-B/05-051/06

Ké ke si Já nos Lász ló
3525 Mis kolc, Jó kai u. 13. III/2.
FMV-H-B/05-161/06

Kiss Pé ter
3580 Ti sza új vá ros, Ve re bély L. út 27.
FMV-H-B/05-110/06

Ko to lics And rás
3950 Sá ros pa tak, Her ceg u. 5.
FMV-H-B/05-157/06



Ko vács Gá bor
3763 Bód va szi las, Jó zsef A. u. 37.
FMV-H-B/05-102/06

La ki Jó zsef
3950 Sá ros pa tak, Jó zsef A. u. 27.
FMV-H-B/05-126/06

Med ve Já nos
3700 Ka zinc bar ci ka, Cso ko nai út 14.
FMV-H-B/05-137/06

Mi zsik Lász ló
3528 Mis kolc, Ba la ton u. 6.
FMV-H-B/05-011/06

Pál Ist ván
3400 Me zõ kö vesd, Gr. Zi chy J. u. 4. I/3.
FMV-H-B/05-121/06

Pó lik Zol tán
3529 Mis kolc, Au lich u. 11.
FMV-H-B/05-153/06

Si mon né Bub nó Eri ka
3519 Mis kolc, Sze be ni u. 9/a.
FMV-H-B/05-099/06

Si vák Jó zsef
3950 Sá ros pa tak, Ba ross G. u. 6.
FMV-H-B/05-116/06

Szán tó Gyu lá né
3530 Mis kolc, Vö rös marty u. 60. VI/2.
FMV-H-B/05-083/06

Sze szák At ti la
3525 Mis kolc, Árok út 77.
FMV-H-B/05-079/06

Tóth Pé ter Lász ló
3530 Mis kolc, Ki rály u. 15.
FMV-H-B/05-130/06

Vö rös Zol tán
3535 Mis kolc, Jáz min u. 3.
FMV-H-B/05-134/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Czu for Jó zsef
3416 Tard, Bé ke u. 167.
FMV-V-A/05-016/06

Fe hér Ti bor
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 30.
FMV-V-A/05-146/06

Fri gyik At ti la
3533 Mis kolc, Szer ve zet u. 34.
FMV-V-A/05-166/07

Ga csal Lász ló
3532 Emõd, Dó zsa Gy. u. 13.
FMV-V-A/05-052/06

Gra bi cza Jó zsef
3580 Ti sza új vá ros, Ka rint hy F. u. 31.
FMV-V-A/05-094/06

György Fe renc
3433 Nyék lád há za, Vö rös marty u. 14.
FMV-V-A/05-092/06

Ke re kes Zol tán
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 17. II/4.
FMV-V-A/05-071/06

Ko to lics And rás
3950 Sá ros pa tak, Her ceg u. 5.
FMV-V-A/05-158/06

Ko vács Ist ván
3562 On ga, Hu nya di u. 75.
FMV-V-A/05-168/07

Ku pecz Ele mér
3524 Mis kolc, Jó si ka u. 8/a.
FMV-V-A/05-066/06

Ku tas né Mó zsik Er zsé bet
3508 Mis kolc, Koz ma A. u. 14.
FMV-V-A/05-063/06

Me csé ri Jó zsef
3521 Mis kolc, Ár vács ka u. 16.
FMV-V-A/05-167/07

Mé szá ros Zol tán
3530 Mis kolc, Ti zes hon véd köz 1.
FMV-V-A/05-169/07

Né meth né Tóth Sa rol ta
3528 Mis kolc, Jend ras sik u. 12.
FMV-V-A/05-150/06

Pin czés Lász ló
3529 Mis kolc, Mi kes K. u. 25. III/4.
FMV-V-A/05-090/06

Puhl Mi hály
3571 Al só zsol ca, Her man O. u. 10.
FMV-V-A/05-054/06

Szlu ko vi nyi Ta más
3535 Mis kolc, Ló nyai M. u. 22.
FMV-V-A/05-049/06

Tá las Dé nes
3525 Mis kolc, Dó zsa Gy. u. 26.
FMV-V-A/05-022/06
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Ta vas sy Vik tor
3534 Mis kolc, Ga ga rin u. 1. III/4.
FMV-V-A/05-155/06

Vár al jai Ti bor
3980 Sá tor al ja új hely, Ko pasz ka u. 9.
FMV-V-A/05-135/06

Var ga Ág nes
3527 Mis kolc, Sol tész N. K. u. 16.
FMV-V-A/05-060/06

Vi dó Zol tán
3529 Mis kolc, Per czel Mór u. 3.
FMV-V-A/05-057/06

„B” ka te gó ria

Dó ka Ro land
3529 Mis kolc, Gesz te nyés u. 5. VI/3.
FMV-V-B/05-075/06

Ké ke si Já nos Lász ló
3525 Mis kolc, Jó kai u. 13. III/2.
FMV-V-B/05-162/06

Ma ti csek Ár pád
3571 Al só zsol ca, Hu nya di u. 13.
FMV-V-B/05-042/06

Pál Ist ván
3400 Me zõ kö vesd, Gr. Zi chy J. u. 4. I/3.
FMV-V-B/05-122/06

Sze szák At ti la
3525 Mis kolc, Árok út 77.
FMV-V-B/05-080/06

Ti báld Ág nes
3700 Ka zinc bar ci ka, Thö köly tér 12.
FMV-V-B/05-077/06

Vaj vo da Bar na
3794 Bold va, Arany J. u. 44.
FMV-V-B/05-073/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bart ha Mik lós
3529 Mis kolc, Csa bai ka pu 32.
FMV-Közl. ép.-A/05-179/07

Bod nár Im re
3528 Mis kolc, Is ko la tér 11.
FMV-Közl. ép.-A/05-214/08

Bos kó Ká roly
3535 Mis kolc, Par tos u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/05-196/07

Csiz már Já nos And rás
3516 Mis kolc, Cse rép u. 19.
FMV-Közl. ép.-A/05-173/07

Do bos At ti la
3528 Mis kolc, Rad nó ti M. u. 31.
FMV-Közl. ép.-A/05-213/08

Erõs Gá bor
3416 Tard, Ró zsa F. u. 52
FMV-Közl. ép.-A/05-246/10

Fák lya Dé nes Ist ván
3780 Ede lény, Pe tõ fi u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/05-176/07

Far kas Lász ló
3525 Mis kolc, Tol di u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/05-221/09

Fo dor Ist ván
3508 Mis kolc, Má jus 1. te lep 20.
FMV-Közl. ép.-A/05-189/07

Gomb ár Sán dor
3950 Sá ros pa tak, Gár do nyi u. 12/b.
FMV-Közl. ép.-A/05-240/09

Hu szár Já nos
3516 Mis kolc, Hor dó u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/05-253/10

Ja csó Já nos Bé la
3529 Mis kolc, Jó si ka u. 9. III/3.
FMV-Közl. ép.-A/05-177/07

Ka rá csony Ta más
3530 Mis kolc, Meggyes al ja u. 4. II/3.
FMV-Közl. ép.-A/05-195/07

Kiss né Ko zák Ág nes
3524 Mis kolc, Ad ler K. u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/05-215/08

Kol lár Jó zsef
3530 Mis kolc, Arany J. u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/05-216/08

Kol lár né Mol nár Eni kõ Ju dit
3530 Mis kolc, Arany J. u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/05-220/09

Ko vács Fe renc
3528 Szent do mon kos, Sza bad ság u. 27.
FMV-Közl. ép.-A/05-171/07

Ko vács Gyu la
3933 Olasz lisz ka, Szent Ist ván u. 48.
FMV-Közl. ép.-A/05-247/10



Lé nárt Bé la
3711 Szir ma be se nyõ, Kos suth u. 20.
FMV-Közl. ép.-A/05-211/08

Mat lák Sán dor
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 56.
FMV-Közl. ép.-A/05-172/07

Me zei Sán dor
3421 Me zõ nyá rád, Akác fa u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/05-217/08

Musz ka And rás
3700 Ka zinc bar ci ka, Al só vá ro si krt. 48.
FMV-Közl. ép.-A/05-236/09

Nagy Gyu la
3733 Ru da bá nya, Ady E. u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/05-187/07

No vák Ró bert
3525 Mis kolc, Ti zes hon véd u. 18. fszt. 6.
FMV-Közl. ép.-A/05-138/10

Papp Im re
3950 Sá ros pa tak, Vö rös marty u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/05-174/07

Papp Zsolt
3516 Mis kolc, Hor dó u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/05-192/07

Pa tolts Gá bor At ti la
3534 Mis kolc, Bró dy S.  33.
FMV-Közl. ép.-A/05-248/10

Páz mán di Pál
3400 Me zõ kö vesd, Eme se u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/05-186/07

Pet ró Zsolt
3530 Mis kolc, Dan kó P. u. 3. VII/2.
FMV-Közl. ép.-A/05-175/07

Ra bong György
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók B. u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/05-212/08

Sej kócz ki And rás
3527 Mis kolc, Gyõ ri ka pu  83.  VI/2.
FMV-Közl. ép.-A/05-251/10

Si vák Lász ló
3641 Nagy bar ca, Kos suth u. 70.
FMV-Közl. ép.-A/05-149/10

Sza bó Bé la
3961 Vaj dács ka, Fõ u. 137.
FMV-Közl. ép.-A/05-197/07

Sze bé nyi Er nõ
3711 Szir ma be se nyõ, Köl csey u. 65.
FMV-Közl. ép.-A/05-208/08

Szil vá si And rás
3400 Me zõ kö vesd, Má ria u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/05-226/09

Szo mo lá nyi An tal Gyõ zõ
3527 Mis kolc, Ti zes hon véd u. 10. III/1.
FMV-Közl. ép.-A/05-254/10

Sztrin kai Ist ván
3700 Ka zinc bar ci ka, Eg res sy u. 8. II/7.
FMV-Közl. ép.-A/05-218/09

Szu et ta Jó zsef At ti la
3994 Pál há za, Dó zsa Gy. u. 50.
FMV-Közl. ép.-A/05-228/09

Ten ge ri Dem kó Lász ló
3533 Mis kolc, Bí ró u. 24 I/6.
FMV-Közl. ép.-A/05-219/09

Tor dai Szil via
3700 Ka zinc bar ci ka, Ku ruc u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/05-233/09

Tóth La jos
3518 Mis kolc, Lisz kay G. u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/05-184/10

Tóth Lász ló
3663 Ar ló, Ady E. u. 358.
FMV-Közl. ép.-A/05-205/08

Tóth Pé ter
3700 Ka zinc bar ci ka, Eg res sy u. 43.
FMV-Közl. ép.-A/05-227/09

Tóth né Skul téty Má ria
3533 Mis kolc, Lá di te lep 8. II/1.
FMV-Közl. ép.-A/05-199/07

Vá mos Csa ba
3534 Mis kolc, Köny ves K. u. 25. IV/4.
FMV-Közl. ép.-A/05-190/07

Var ga Tar hós La jos
3529 Mis kolc, Der ko vits u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/05-204/08

„B” ka te gó ria

Alasz kai Pé ter
3530 Mis kolc, Vö rös marty u. 15. X/3.
FMV-Közl. ép.-B/05-238/09

An gyal Ist ván
3700 Ka zinc bar ci ka, Her bo lyai u. 36.
FMV-Közl. ép.-B/05-193/07

Bakk Im re
3525 Mis kolc, Sze pes sy u. 2. I/2.
FMV-Közl. ép.-B/05-180/07
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Bar ta Lé ka Csa ba
3794 Bold va, Mus kát li u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/05-201/08

Be reg nye i né Zsi gus Ág nes
3562 On ga, Be ze ré di u. 15.
FMV-Közl. ép.-B/05-232/09

Csor ba Bar na bás Bé la
3519 Mis kolc, Enye di u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/05-182/07

Do bos Mik lós
3529 Mis kolc, Au lich u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/05-181/07

Er dõs Zol tán
3910 To kaj, Bá ró Hirsch út 18.
FMV-Közl. ép.-B/05-207/08

Gál Lász ló
3534 Mis kolc, Ár pád u. 28. IX/3.
FMV-Közl. ép.-B/05-202/08

Gön czi Zsolt
3432 Emõd, Pa tak u. 31.
FMV-Közl. ép.-B/05-223/09

Grá fel Já nos
3910 To kaj, Pe tõ fi u. 15.
FMV-Közl. ép.-B/05-178/07

Haj dú Mi hály
3980 Sá tor al ja új hely, Vas vá ri Pál u. 27.
FMV-Közl. ép.-B/05-244/10

Haj tós La jos
3744 Mú csony, De ák F. u. 10.
FMV-Közl. ép.-B/05-191/07

He ve si At ti la
3711 Szir ma be se nyõ, Bes se nyei u. 76.
FMV-Közl. ép.-B/05-235/09

Ju hász Sán dor
3600 Ózd, Nagy Im re u. 27. IV/1.
FMV-Közl. ép.-B/05-185/07

Ju hász Sán dor Bert
3770 Sa jó szent pé ter, Ga ga rin u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/05-200/08

Ju hász Zsolt
3600 Ózd, Boly ki fõ út 49.
FMV-Közl. ép.-B/05-229/09

Ka szics Já nos
3553 Kis to kaj, Tán csics Mi hály u. 81. 
FMV-Közl. ép.-B/05-252/10

Kiss Pé ter
3521 Mis kolc, Er kel F. u. 40.
FMV-Közl. ép.-B/05-222/09

Ko csis Zol tán
3521 Mis kolc, Mis kol ci u. 51.
FMV-Közl. ép.-B/05-245/10

Kun Zol tán Lász ló
3519 Mis kolc, Fe nyõ u. 32.
FMV-Közl. ép.-B/05-250/10

Len gyel Jó zsef
3700 Ka zinc bar ci ka, Ló rántf fy Zs. u. 30.
FMV-Közl. ép.-B/05-241/10

Lu kács Ist ván Ru dolf
3531 Mis kolc, Thö köly út 28.
FMV-Közl. ép.-B/05-231/09

Macz kó Já nos
3903 Be kecs, Lõ tér u. 6.
FMV-Közl. ép.-B/05-243/10

Mant lik Pé ter
3700 Ka zinc bar ci ka, Ve res P. u. 2. IX/1.
FMV-Közl. ép.-B/05-209/08

Már ma ro si Zol tán
3700 Ka zinc bar ci ka, Rad nó ti tér 1. II/3.
FMV-Közl. ép.-B/05-210/08

Mol nár Ti bor
3596 Szak áld, Tán csics u. 64.
FMV-Közl. ép.-B/05-224/09

Mol nár Zsolt
3907 Tállya, Ber csé nyi u. 29.
FMV-Közl. ép.-B/05-234/09

Mus tos And rás Pé ter
3426 Mis kolc, Po zso nyi u. 50.
FMV-Közl. ép.-B/05-225/09

Nyit rai Lász ló
3571 Al só zsol ca, Zrí nyi u. 31.
FMV-Közl. ép.-B/05-242/10

Pad va Ti bor
3521 Mis kolc, Nagy Lász ló u. 15.
FMV-Közl. ép.-B/05-249/10

Papp Sán dor
3900 Sze rencs, Ka zin czy u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/05-198/07

Pe tõ Zol tán
3400 Me zõ kö vesd, Gém u. 11.
FMV-Közl. ép.-B/05-183/07

Po gány Ist ván
3528 Mis kolc, Hol lán E. u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/05-194/07

Sol tész-Nagy Bar na bás At ti la
3526 Mis kolc, Ka to wi ce u. 1. IV/2.
FMV-Közl. ép.-B/05-237/09



Szep csik Pé ter
3534 Mis kolc, Lá nyi Er nõ u. 34.
FMV-Közl. ép.-B/05-230/09

Szir mai Jó zsef
3576 Sa jó híd vég, Tán csics út 3.
FMV-Közl. ép.-B/05-203/08

Tóth Sán dor
3529 Mis kolc, Szent györgy u. 51.
FMV-Közl. ép.-B/05-170/07

Ur bán Ta más
3530 Mis kolc, Test vé rvá ro sok út ja 14. IV/3.
FMV-Közl. ép.-B/05-239/09

Var ga Sán dor né
3786 Lak, Ady E. u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/05-206/08

Zsig rai Ti bor
3780 Ede lény, Ady E. u. 6/b.
FMV-Közl. ép.-B/05-188/07

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba logh Ist ván Csa ba
3527 Mis kolc, Au gusz tus 20. u. 16. I/1.
FMV-Közl. vv.-A/05-015/07

Bá rány Im re
3900 Sze rencs, Sza bad ság u. 2/a.
FMV-Közl. vv.-A/05-002/07

Cze helsz ky Ist ván
3528 Mis kolc, Strom feld A. u. 5.
FMV-Közl. vv.-A/05-016/07

Emõ di Gá bor Pál
3521 Mis kolc, Kan dó K. tér 2.
FMV-Közl. vv.-A/05-010/07

Fog ler Gusz táv Lász ló
3900 Sze rencs, Kan dó K. u. 11.
FMV-Közl. vv.-A/05-001/07

Gá bor Zsolt
3529 Mis kolc, Per czel M. u. 43/a.
FMV-Közl. vv.-A/05-031/09

Gad nai Mi hály
3524 Mis kolc, Klap ka Gy. u. 44.
FMV-Közl. vv.-A/05-014/07

Hol lós völ gyi Fe renc Lász ló
3900 Sze rencs, Gyár u. 15. B/3.
FMV-Közl. vv.-A/05-006/07

Ipacs Já nos
3526 Mis kolc, Gyó ni G. u. 3.
FMV-Közl. vv.-A/05-004/07

Ju hász Fe renc
3521 Szir ma, Be rek kert u. 69.
FMV-Közl. vv.-A/05-008/07

Kra kovsz ky Jó zsef
3525 Mis kolc, Jó kai Mór u. 14. III/5.
FMV-Közl. vv.-A/05-018/07

Ma csu ga Ist ván Fe renc
3561 Fel sõ zsol ca, Kõ rö si Cso ma u. 9.
FMV-Közl. vv.-A/05-011/07

Na ár Mik lós
3521 Mis kolc, Kap tár u. 10.
FMV-Közl. vv.-A/05-013/07

Oláh And rás
3561 Fel sõ zsol ca, Pe tõ fi u. 14.
FMV-Közl. vv.-A/05-003/07

Rad vá nyi Ti va dar
3534 Mis kolc, Iván u. 55. III/4.
FMV-Közl. vv.-A/05-017/07

Ró nyai Gá bor Lász ló
3521 Mis kolc, Pó lya J. u. 6.
FMV-Közl. vv.-A/05-034/09

Tar Sán dor
3529 Mis kolc, Per czel M. u. 41/a.
FMV-Közl. vv.-A/05-012/07

Va dá szi György
3842 Hal maj, Kos suth u. 15.
FMV-Közl. vv.-A/05-005/07

Var ga Jó zsef
3713 Ar nót, Bem J. u. 2.
FMV-Közl. vv.-A/05-009/07

„B” ka te gó ria

Be csei Ta más Zol tán
3450 Me zõ csát, Do bó I. u. 1/a.
FMV-Közl. vv.-B/05-019/07

Ga ál Já nos
3532 Emõd, Tom pa M. u. 17.
FMV-Közl. vv.-B/05-032/09

Gyi me si La jos Sán dor
3565 Ti sza lúc, Sza bad ság u. 8.
FMV-Közl. vv.-B/05-007/07

Hol ló Zol tán
3561 Fel sõ zsol ca, Hu nya di u. 7.
FMV-Közl. vv.-B/05-023/09
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Kop csó Csa ba
3900 Sze rencs, Kan dó K. u. 2.
FMV-Közl. vv.-B/05-022/09

Koz ma Ist ván
3846 Her nád kércs, Kos suth u. 95.
FMV-Közl. vv.-B/05-025/09

Mé hi Ti bor
3900 Sze rencs, On di út 2.
FMV-Közl. vv.-B/05-029/09

Mol nár Já nos
3530 Mis kolc, Dan kó P. u. 7. IV/2.
FMV-Közl. vv.-B/05-030/09

Nagy At ti la De zsõ
3565 Ti sza lúc, Dó zsa Gy. u. 10/a.
FMV-Közl. vv.-B/05-028/09

Orosz Ta más
3525 Mis kolc, Má tyás ki rály u. 13.
FMV-Közl. vv.-B/05-020/07

Pet rus ka Bé la
3532 Emõd, Kos suth u. 41/b.
FMV-Közl. vv.-B/05-033/09

Sza bó Gyu la
3521 Mis kolc, Er kel F. u. 64.
FMV-Közl. vv.-B/05-026/09

Tóth Lász ló
3903 Be kecs, Ha tár u. 5.
FMV-Közl. vv.-B/05-024/09

Va szily Ta más
3713 Ar nót, Pe tõ fi S. u. 155.
FMV-Közl. vv.-B/05-027/09

Zá horsz ki Mik lós
3432 Emõd, Ady E. u. 4.
FMV-Közl. vv.-B/05-021/07

06 Csong rád me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba bos Ta más
6721 Sze ged, Oszt rovsz ky u. 26/b.
FMV-U-A/06-105/06

Bo dor Já nos
6640 Csong rád, Je ge nye u. 20.
FMV-U-A/06-004/06

Bõ ku ti Hu gó
6640 Csong rád, Gyöngy vi rág u. 16.
FMV-U-A/06-062/06

Bu el la Vil mos
6722 Sze ged, Pusz ta sze ri u. 3.
FMV-U-A/06-084/06

Csó kai Ká roly
6726 Sze ged, Ved res u. 19/b.
FMV-U-A/06-089/06

Do mon kos Zsolt
6724 Sze ged, Csong rá di sgt. 120/a.
FMV-U-A/06-034/06

Fo nay Ti bor
6800 Hód me zõ vá sár hely, Vas u. 10.
FMV-U-A/06-043/06

For rai Fe renc
6600 Szen tes, Sáf rán M. u. 27/a.
FMV-U-A/06-113/06

Ga csá ri Kiss Já nos
6600 Szen tes, Szent An na u. 13.
FMV-U-A/06-033/06

Ga ray Fe renc
6600 Szen tes, Mó ra F. u. 3/4.
FMV-U-A/06-071/06

Góg Lász ló
6723 Sze ged, Szent Lász ló u. 7.
FMV-U-A/06-050/06

Hal mai Lász ló
6600 Szen tes, Ba ross G. u. 12.
FMV-U-A/06-058/06

He gye si Ist ván
6724 Sze ged, Nyit ra u. 9/b.
FMV-U-A/06-049/06

Jan tyik Ist ván
6710 Sze ged, Kö kör csin u. 3/a.
FMV-U-A/06-051/06

Ko reck Fe renc
6725 Sze ged, Fa ra gó u. 2.
FMV-U-A/06-063/06

Ko rom Ta más
6800 Hód me zõ vá sár hely, Hó vi rág u. 2.
FMV-U-A/06-054/06

Kó sa Já nos
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ká ro lyi u. 135.
FMV-U-A/06-053/06

Lisz kai Gá bor
5630 Bé kés, Csa bai u. 25.
FMV-U-A/06-080/06



Mé szá ros And rás
6721 Sze ged, Lech ner tér 11.
FMV-U-A/06-009/06

Or bán Bo tond
6723 Sze ged, Sza mos u. 1/a.
FMV-U-A/06-067/06

Pé ter La jos
6721 Sze ged, Ti sza La jos krt. 37.
FMV-U-A/06-076/06

Rácz At ti la
6600 Szen tes, Rá kó czi F. u. 64.
FMV-U-A/06-072/06

Ser fõ zõ Ist ván
6800 Hód me zõ vá sár hely, So mo gyi u. 1/f.
FMV-U-A/06-024/06

Slyuch György
6726 Sze ged, Vö csök u. 11.
FMV-U-A/06-031/06

So ós Já nos
6630 Mind szent, Be recz ki u. 5.
FMV-U-A/06-017/06

Stöt zer né Szûcs An na
6728 Sze ged, 26. u. 37161.
FMV-U-A/06-111/06

Sza bó Jó zsef
9024 Gyõr, Cu ha u. 35.
FMV-U-A/06-035/06

Va its Zol tán
6800 Hód me zõ vá sár hely, Nagy And rás Já nos u. 3.
FMV-U-A/06-070/06

Var ga Jó zsef
6600 Szen tes, So ós u. 11.
FMV-U-A/06-022/06

Ve res Já nos
6723 Sze ged, Re tek u. 16.
FMV-U-A/06-012/06

„B” ka te gó ria

An tal Lász ló
6725 Sze ged-Tá pé, Ádám u. 16.
FMV-U-B/06-026/06

An tal Ti bor
6800 Hód me zõ vá sár hely, Mó ricz Zs. u. 16.
FMV-U-B/06-018/06

Ba log Zsolt
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ká ro lyi u. 96.
FMV-U-B/06-015/06

Ba logh Mi hály
6724 Sze ged, Laj ta u. 16.
FMV-U-B/06-068/06

Bu csi Krisz ti án
5511 Dé va vá nya, Dam ja nich u. 5/1.
FMV-U-B/06-039/06

Gaz só Im re
6771 Sze ged-Szõ reg, Tu li pán u. 36.
FMV-U-B/06-048/06

Jak sa Zol tán
6630 Mind szent, Bú za vi rág u. 27.
FMV-U-B/06-029/06

Ka sza Fe renc
6754 Új szen ti ván, Új vi lág u. 28.
FMV-U-B/06-052/06

Kecs ke mé ti Lász ló
6762 Sán dor fal va, Sö vény há zi út 34.
FMV-U-B/06-101/06

Kin cses Ben ja min
5600 Bé kés csa ba, Köl csey F. u. 7.
FMV-U-B/06-082/06

Kun At ti la
6800 Hód me zõ vá sár hely, Kis tó part u. 1.
FMV-U-B/06-032/06

Lan tos La jos
6753 Sze ged-Tá pé, Zág ráb u. 47.
FMV-U-B/06-069/06

Mah ler Fe renc
6728 Sze ged, Nép dal u. 11.
FMV-U-B/06-109/06

Mé szá ros Mi hály né
6723 Sze ged, Szil lé ri sgt. 13.
FMV-U-B/06-102/06

Pa ta ki An dor
6723 Sze ged, Erõs J. u. 1.
FMV-U-B/06-020/06

Pe recz Ist ván
6725 Sze ged, Pe tõ fi S. sgt. 45.
FMV-U-B/06-045/06

Ste fa nik Ká roly
6723 Sze ged, Bi ha ri u. 11.
FMV-U-B/06-019/06

Sza bó Ká roly Ist ván
6600 Szen tes, If jú ság tér 1.
FMV-U-B/06-030/06

Szá raz And rás
6640 Csong rád, Beth len G. u. 46.
FMV-U-B/06-112/06
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Szé csi Ba lázs
6630 Mind szent, Sza bad ság u. 29.
FMV-U-B/06-021/06

Szûcs Já nos
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ha tár u. 8/a.
FMV-U-B/06-027/06

Tóth Ti bor
6725 Sze ged, Má tyás tér 6/b.
FMV-U-B/06-047/06

Var ga Ist ván
8237 Ti hany, Cso ko nai u. 25.
FMV-U-B/06-028/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba bos Ta más
6721 Sze ged, Oszt rovsz ky u. 26/b.
FMV-H-A/06-108/06

Bo dor Já nos
6640 Csong rád, Je ge nye u. 20.
FMV-H-A/06-005/06

Bu el la Vil mos
6722 Sze ged, Pusz ta sze ri u. 3.
FMV-H-A/06-085/06

Hal mai Lász ló
6600 Szen tes, Ba ross G. u. 12.
FMV-H-A/06-059/06

Ko reck Fe renc
6725 Sze ged, Fa ra gó u. 2.
FMV-H-A/06-064/06

Ko rom Ta más
6800 Hód me zõ vá sár hely, Hó vi rág u. 2.
FMV-H-A/06-055/06

Mé szá ros And rás
6721 Sze ged, Lech ner tér 11.
FMV-H-A/06-010/06

Öt vös Sán dor
6640 Csong rád, Bö ké nyalj út 2.
FMV-H-A/06-097/06

Pé ter La jos
6721 Sze ged, Ti sza L. krt. 37.
FMV-H-A/06-077/06

Rácz At ti la
6600 Szen tes, Rá kó czi F. u. 64.
FMV-H-A/06-073/06

Ser fõ zõ Ist ván
6800 Hód me zõ vá sár hely, So mo gyi u. 1/f.
FMV-H-A/06-025/06

Slyuch György
6726 Sze ged, Vö csök u. 11.
FMV-H-A/06-096/06

Szi lá gyi Zol tán
6600 Szen tes, Kos suth u. 36.
FMV-H-A/06-038/06
FMV-H-A/06-037/06

Ve res Já nos
6723 Sze ged, Re tek u. 16.
FMV-H-A/06-013/06

„B” ka te gó ria

Ba log Zsolt
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ká ro lyi u. 96.
FMV-H-B/06-016/06

Du dás Sza bó Ist ván
6800 Hód me zõ vá sár hely, Gon da J. u. 12.
FMV-H-B/06-008/06

Mah ler Fe renc
6728 Sze ged, Nép dal u. 11.
FMV-H-B/06-110/06

Pe recz Ist ván
6725 Sze ged, Pe tõ fi S. sgt. 45.
FMV-H-B/06-046/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bo dor Já nos
6640 Csong rád, Je ge nye u. 20.
FMV-V-A/06-006/06

Mé szá ros And rás
6721 Sze ged, Lech ner tér 11.
FMV-V-A/06-011/06

Szi lá gyi Zol tán
6600 Szen tes, Kos suth u. 36.
FMV-V-A/06-036/06

Var ga Jó zsef
6600 Szen tes, So ós u. 11.
FMV-V-A/06-023/06

Ve res Já nos
6723 Sze ged, Re tek u. 16.
FMV-V-A/06-014/06



„B” ka te gó ria

Bu csi Krisz ti án
5510 Dé va vá nya, Dam ja nich u. 5/1.
FMV-V-B/06-040/06

Dá ni el Bé la
6100 Kis kun fél egy há za, Maj sai út 5.
FMV-V-B/06-044/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba bos Ta más
6721 Sze ged, Oszt rovsz ky u. 26/b.
FMV-Vh-A/06-107/06
FMV-Vp-A/06-106/06

Bu el la Vil mos
6722 Sze ged, Pusz ta sze ri u. 3.
FMV-Vh-A/06-086/06
FMV-Vp-A/06-087/06

Hal mai Lász ló
6600 Szen tes, Ba ross G. u. 12.
FMV-Vh-A/06-061/06
FMV-Vp-A/06-060/06

Ke néz Sán dor
6725 Sze ged, Bá nom kert sor 16.
FMV-Vb-A/06-099/06
FMV-Vt-A/06-100/06
FMV-Vf-A/06-098/06

Ko reck Fe renc
6725 Sze ged, Fa ra gó u. 2.
FMV-Vh-A/06-066/06
FMV-Vp-A/06-065/06

Ko rom Ta más
6800 Hód me zõ vá sár hely, Hó vi rág u. 2.
FMV-Vh-A/06-057/06
FMV-Vp-A/06-056/06

Lisz kai Gá bor
5630 Bé kés, Csa bai u. 25.
FMV-Vp-A/06-081/06

Pé ter La jos
6721 Sze ged, Ti sza L. krt. 37.
FMV-Vh-A/06-079/06
FMV-Vp-A/06-078/06

Rácz At ti la
6600 Szen tes, Rá kó czi F. u. 64.
FMV-Vh-A/06-075/06
FMV-Vp-A/06-074/06

Ser fõ zõ Ist ván
6800 Hód me zõ vá sár hely, So mo gyi u. 1/f.
FMV-Vh-A/06-091/06
FMV-Vp-A/06-090/06

Slyuch György
6726 Sze ged, Vö csök u. 11.
FMV-Vh-A/06-095/06
FMV-Vp-A/06-094/06

Sza bó Jó zsef
9024 Gyõr, Cu ha u. 35.
FMV-Vh-A/06-093/06
FMV-Vp-A/06-092/06

„B” ka te gó ria

Al má si Lász ló
6600 Szen tes, Ba csó B. u. 24/a.
FMV-Vh-B/06-042/06
FMV-Vp-B/06-041/06

Bo gár Ti bor
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ka zin czy u. 11.
FMV-Vp-B/06-088/06

Kin cses Ben ja min
5600 Bé kés csa ba, Köl csey F. u. 7.
FMV-Vp-B/06-083/06

Ku czo ra Er nõ
6729 Sze ged, Ha rang láb u. 51.
FMV-Vb-B/06-103/06
FMV-Vt-B/06-104/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba ka Lász ló
6754 Új szen ti ván, Ma jor u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/06-158/09

Ba logh Csa ba
6791 Sze ged, Vá lyo gos u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/06-138/08

Ba ra bás And rás
6726 Sze ged, Bla ha Luj za u. 5. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/06-137/08

Bod nár Sán dor
6723 Sze ged, Gém u. 5-7.
FMV-Közl. ép.-A/06-141/08

Csa pó Lász ló Gé za
6727 Sze ged,  
FMV-Közl. ép.-A/06-170/10
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Dan kó Já nos
6720 Sze ged, Dó zsa u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-A/06-144/08

De mecs Zol tán
6750 Al gyõ, Tü zér u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/06-162/09

Elek Ist ván
6725 Sze ged, Vi lá gos u. 13/a.
FMV-Közl. ép.-A/06-163/09

Ele kes Mi hály
6723 Sze ged,  
FMV-Közl. ép.-A/06-168/10

Fa lu di Lász ló Fe renc
6724 Sze ged,  
FMV-Közl. ép.-A/06-175/10

Fe ke te Nagy Ba lázs
6600 Szen tes,  
FMV-Közl. ép.-A/06-174/10

Föl di Fe renc Já nos
6800 Hód me zõ vá sár hely, So mo gyi u. 48.
FMV-Közl. ép.-A/06-125/07

Fü zi Zol tán
6600 Szen tes, Ber csé nyi u. 96.
FMV-Közl. ép.-A/06-123/07

Gyöm bér Mi hály
6728 Sze ged, Lad vánsz ky u. 20.
FMV-Közl. ép.-A/06-136/08

Já no si Lász ló
6762 Sán dor fal va, Fel sza ba du lás u. 57/a.
FMV-Közl. ép.-A/06-166/09

Je nei Ist ván
6791 Sze ged, Adél köz 25.
FMV-Közl. ép.-A/06-143/08

Kiss Csa ba
6646 Tö mör kény,  
FMV-Közl. ép.-A/06-169/10

Ko recz Ist ván
6723 Sze ged,  
FMV-Közl. ép.-A/06-173/10

Ko vács An tal
6771 Sze ged, Bá nyai u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/06-146/08

Mak szin And rás Gyu la
6723 Sze ged, Re tek u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/06-160/09

Má té ka Jó zsef
6724 Sze ged, Öt ha lom u. 35.
FMV-Közl. ép.-A/06-129/07

Mo desz tó Ta más
6723 Sze ged, Lom ni ci u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/06-114/07

Mo nos to ri An tal
6723 Sze ged, Jó zsef A. sgt. 136. II/5.
FMV-Közl. ép.-A/06-153/08

Nagy Gá bor
6724 Sze ged,  
FMV-Közl. ép.-A/06-176/10

Nagy Sán dor, Dr.
5000 Szol nok, Mécs vi rág u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/06-164/09

On de ró Bé la
6800 Hód me zõ vá sár hely, Med gyes sy F. u. 5/C.
FMV-Közl. ép.-A/06-159/09

Ör dögh Jó zsef
6640 Csong rád, If jú sá gi u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/06-120/07

Pász ti Jó zsef
6728 Sze ged, Must u. 35.
FMV-Közl. ép.-A/06-156/09

Pa tócs Pé ter
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ko dály Zol tán u. 10/b.
FMV-Közl. ép.-A/06-118/07

Pusz ti Fe renc
6723 Sze ged, Ûr ha jós u. 9/b.
FMV-Közl. ép.-A/06-142/08

Sza bó At ti la
6723 Sze ged, Gye vi u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/06-148/08

Sza bó Ti bor
6728 Sze ged, For ra da lom u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/06-155/09

Sza lár dy Já nos
6900 Ma kó,  
FMV-Közl. ép.-A/06-172/10

Szé kely And rás
6800 Hód me zõ vá sár hely, Mik száth K. u. 16/b.
FMV-Közl. ép.-A/06-133/07

Tó sze gi Ta más
6781 Do ma szék, Bo jár hal mi u. 33.
FMV-Közl. ép.-A/06-147/08

Uszt ru nul Ká roly
6600 Szen tes, Nyí ri u. 31.
FMV-Közl. ép.-A/06-119/07

Var ga Ká roly
6726 Sze ged, Fõ fa sor 100.
FMV-Közl. ép.-A/06-132/07



Wir ten sohn Kla u dia
6724 Sze ged, Ipoly sor 13/a.
FMV-Közl. ép.-A/06-167/09

„B” ka te gó ria

Ba ráth Szil vesz ter
6900 Ma kó, Síp u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/06-128/07

Czi ne ge Csa ba
6750 Al gyõ, Kas tély kert u. 171.
FMV-Közl. ép.-B/06-157/09

Du dás Sza bó Ist ván
6800 Hód me zõ vá sár hely, Gon da J. u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/06-178/10

Far kas Fe renc
6800 Hód me zõ vá sár hely, Man du la u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/06-130/07

Gyön gyö si Ist ván
6728 Sze ged, Híd ve rõ u. 45.
FMV-Közl. ép.-B/06-131/07

He ve si Ti bor
6726 Sze ged, Bal fa sor 8/2.
FMV-Közl. ép.-B/06-122/07

Hó di Pé ter
6725 Sze ged, Hattyas u. 26/a.
FMV-Közl. ép.-B/06-139/08

Ju hász At ti la
6750 Al gyõ, Kas tély kert u. 171.
FMV-Közl. ép.-B/06-154/08

Kiss Csa ba
6646 Tö mör kény, Kos suth La jos u. 129/2.
FMV-Közl. ép.-B/06-135/07

Kó szó Fe renc né
6900 Ma kó,  
FMV-Közl. ép.-B/06-171/10

Ko vács Lász ló
6821 Szék ku tas, Jó zsef At ti la u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/06-145/08

Ko vács Ti bor
6726 Sze ged, Szö võ u. 22.
FMV-Közl. ép.-B/06-150/08

La czó Lász ló
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ma kai u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/06-140/08

Má tó Já nos
6900 Ma kó, Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 20.
FMV-Közl. ép.-B/06-127/07

Mik lós Zol tán
6722 Sze ged, Moszk vai krt. 26.
FMV-Közl. ép.-B/06-152/08

Olasz Ti bor
6900 Ma kó,  
FMV-Közl. ép.-B/06-177/10

So mo gyi Zol tán
6726 Sze ged, Ko ron di u. 4/b.
FMV-Közl. ép.-B/06-149/08

Stöt zer Ist ván Fló ri án
6724 Sze ged, Csõ u. 2/b.
FMV-Közl. ép.-B/06-151/08

Sza bó Já nos
6800 Hód me zõ vá sár hely, Rud nay Gyu la u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/06-126/07

Szé csé nyi Fe renc
6630 Mind szent, Hárs fa u. 55.
FMV-Közl. ép.-B/06-124/07

Szé ná si Lász ló
6727 Sze ged, Érc u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/06-117/07

Tá bith Mi hály
6726 Sze ged, Szö võ u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/06-116/07

Tóth Já nos
6723 Sze ged, Sán dor u. 29/b.
FMV-Közl. ép.-B/06-161/09

Tóth Mik lós
6800 Hód me zõ vá sár hely, Nyár u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/06-134/07

Var ga Sán dor Já nos
6600 Szen tes, Vá sár he lyi út 105.
FMV-Közl. ép.-B/06-115/07

Zá do ri Mik lós
6758 Rösz ke, Szeg fû u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/06-165/09

07 Fej ér me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Aj kay Ti bor
2400 Du na új vá ros, Száz szor szép u. 1.
FMV-U-A/07-092/06
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Bog nár Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Cse re pes köz 2. IX/55.
FMV-U-A/07-051/06

Bo tyánsz ki Já nos
2400 Du na új vá ros, Sza bad ság u. 52. fszt/2.
FMV-U-A/07-023/06

Csi kós Im re
2400 Du na új vá ros, Vas mû u. 11. III/1.
FMV-U-A/07-077/06

Cson ki Zol tán
2481 Ve len ce, Rá kó czi u. 17.
FMV-U-A/07-016/06

Csor na Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Ver bõi u. 12.
FMV-U-A/07-048/06

Csu ti At ti la
8000 Szé kes fe hér vár, Tar nó czai u. 30.
FMV-U-A/07-026/06

Cza chesz Gá bor
8060 Mór, Bu dai Nagy An tal tér 3/a.
FMV-U-A/07-047/06

Da kos Zol tán
8000 Szé kes fe hér vár, Ud var di u. 17.
FMV-U-A/07-042/06

Gra ba rics Sán dor
2400 Du na új vá ros, Du na sor 9. IV/1.
FMV-U-A/07-019/06

Grimm Vik tor
8000 Szé kes fe hér vár, Cse re pes köz 4. X/64.
FMV-U-A/07-046/06

Gyi me si Ist ván
2060 Bics ke, Szent Ist ván út 35.
FMV-U-A/07-097/06

Ha las Ti bor
8154 Pol gár di, Bar tók Bé la u. 41.
FMV-U-A/07-105/07

Hor váth Jó zsef
8052 Fe hér vár csur gó, Rá kó czi u. 21.
FMV-U-A/07-104/06

Kiss At ti la
8000 Szé kes fe hér vár, Hor vát Ist ván u. 10.
FMV-U-A/07-013/06

Kõ mí ves Im re
8000 Szé kes fe hér vár, Ga lán tai u. 36.
FMV-U-A/07-088/06

Kõ sze gi Ká roly
2400 Du na új vá ros, Pás kom u. 46.
FMV-U-A/07-024/06

La ub Já nos
2066 Szár, Rá kó czi u. 75.
FMV-U-A/07-099/06

Lé vai Mik lós
8000 Szé kes fe hér vár, Gáz u. 18. I/1.
FMV-U-A/07-015/06

Men tes Zol tán
8000 Szé kes fe hér vár, Rad nó ti tér 3. IV/13.
FMV-U-A/07-100/06

Me zõ Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Ág u. 4.
FMV-U-A/07-017/06

Mol nár Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Lom ni ci u. 74/a.
FMV-U-A/07-093/06

Mol nár Ist ván né
8000 Szé kes fe hér vár, Lom ni ci u. 74/a.
FMV-U-A/07-094/06

Mol nár Mi hály
2459 Rác al más, Mar ti nász u. 62.
FMV-U-A/07-022/06

Nagy Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Mun kás u. 7.
FMV-U-A/07-086/06

Ne mes Ká roly
8053 Bo dajk, Dó zsa György u. 117.
FMV-U-A/07-039/06

Pé li né Fü löp Györ gyi
8000 Szé kes fe hér vár, Tak sony u. 14/a.
FMV-U-A/07-083/06

Pé ter At ti la
8000 Szé kes fe hér vár, Má ria völgy u. 80.
FMV-U-A/07-044/06

Sár vá ri Zol tán
8000 Szé kes fe hér vár, Ady End re u. 22.
FMV-U-A/07-012/06

So mo rai Bé la
2475 Ká pol nás nyék, Ba las sa u. 3/b.
FMV-U-A/07-081/06

Sza bó Gá bor
2462 Mar ton vá sár, Hu nya di Já nos u. 35.
FMV-U-A/07-084/06

Tát rai Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Po zso nyi u. 116.
FMV-U-A/07-070/06

Tóth Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Vi rág u. 78.
FMV-U-A/07-068/06



Trics kó Já nos
2400 Du na új vá ros, Sza bad ság út 12. II/1.
FMV-U-A/07-067/06

Unyi Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Szent Gel lért u. 8/b.
FMV-U-A/07-057/06

Var ga Ta más
8142 Úr hi da, Jó kai u. 5/a.
FMV-U-A/07-005/06

Ve sze li Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Pi tyer u. 45.
FMV-U-A/07-055/06

Zám bó Gyu la
2091 Etyek, Sza bad föld u. 15.
FMV-U-A/07-025/06

Zsab ka Ist ván Er nõ
8000 Szé kes fe hér vár, Ányos Pál u. 1.
FMV-U-A/07-061/06

„B” ka te gó ria

Ba na At ti la
8000 Szé kes fe hér vár, Pa lo tai u. 75. VI II/191.
FMV-U-B/07-041/06

Ben csik Mi hály
2400 Du na új vá ros, Már ci us 15. tér 1. V/2.
FMV-U-B/07-079/06

Bö röcz Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Bárt fai u. 65.
FMV-U-B/07-040/06

Cse ke Gá bor
2400 Du na új vá ros, Sza bad ság út 26. I/2.
FMV-U-B/07-085/06

Cse mák La jos
8000 Szé kes fe hér vár, Fis ká lis u. 124/a.
FMV-U-B/07-101/06

Csen des Jó zsef
2422 Me zõ fal va, Ár pád út 50.
FMV-U-B/07-078/06

Er dõ Bé la
2483 Gár dony, Sza bad ság u. 2.
FMV-U-B/07-066/06

Fe ke te Ká roly, Id.
2400 Du na új vá ros, Ró mai krt. 9/d. VI/1.
FMV-U-B/07-053/06

Fe ke te Ká roly, Ifj.
2400 Du na új vá ros, Ró mai krt. 9/d.
FMV-U-B/07-076/06

Ga lam bos Ti bor
2462 Mar ton vá sár, Mik száth Kál mán u. 32.
FMV-U-B/07-089/06

Har gi tai Fe renc
2400 Du na új vá ros, Tán csics Mi hály u. 13. III/3.
FMV-U-B/07-098/06

He gels ber ger Fe renc
2400 Du na új vá ros, Ki ni zsi u. 8.
FMV-U-B/07-080/06

Jám bor Ist ván Pé ter
8000 Szé kes fe hér vár, De ák Fe renc u. 42. II/2.
FMV-U-B/07-035/06

Ko csis Lász ló
2465 Rác ke reszt úr, Pe tõ fi Sán dor u. 20/a.
FMV-U-B/07-060/06

Ko vács Fe renc
2483 Gár dony, Ma da rász Vik tor u. 3.
FMV-U-B/07-065/06

Mong Mik lós
8093 Lo vas be rény, Szé che nyi u. 40.
FMV-U-B/07-063/06

Nagy Já nos
8126 Sár szent ágo ta, Dó zsa György u. 31.
FMV-U-B/07-052/06

Nagy al má si An tal
8000 Szé kes fe hér vár, Gé za u. 31.
FMV-U-B/07-050/06

Né meth Ist ván
8093 Lo vas be rény, Kos suth u. 51.
FMV-U-B/07-028/06

Pal ló Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, To rony sor 4. VII/1.
FMV-U-B/07-043/06

Pár ká nyi Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Tom pa Mi hály u. 85.
FMV-U-B/07-087/06

Pe tõ Já nos
2424 Elõ szál lás, Akác fa u. 7.
FMV-U-B/07-095/06

Pin tér Ist ván Ta más
2400 Du na új vá ros, Ba logh Ádám u. 1. I/1.
FMV-U-B/07-033/06

Plet ser Jó zsef
2457 Adony, Hu nya di u. 9.
FMV-U-B/07-032/06

Po má zi And rás
2422 Me zõ fal va, Szent Ist ván u. 8.
FMV-U-B/07-090/06
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Si mon Pál
8151 Sza bad battyán, Pla tán fa u. 35.
FMV-U-B/07-062/06

Skob rák Lász ló
8060 Mór, If jú ság u. 4.
FMV-U-B/07-038/06

Snaj der Pál
2400 Du na új vá ros, Ró mai krt. 30. II/4.
FMV-U-B/07-037/06

So mo gyi Bé la
8000 Szé kes fe hér vár, Pa lo tai u. 69. X/79.
FMV-U-B/07-027/06

Sza bó Jó zsef
2425 Nagy ka rá csony, Pe tõ fi Sán dor u. 23/a.
FMV-U-B/07-091/06

Szeg fû Zol tán
8000 Szé kes fe hér vár, Al más sy te lep 24. IV/13.
FMV-U-B/07-029/06

Szõ ke Ta más
8000 Szé kes fe hér vár, Ri gó u. 53. IV/3.
FMV-U-B/07-102/06

Tu ry Nagy Sán dor
8000 Szé kes fe hér vár, Ger le u. 1. I/3.
FMV-U-B/07-020/06

Végh Kál mán
8000 Szé kes fe hér vár, Ve rec kei u. 35.
FMV-U-B/07-064/06

Vi hart Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Po zso nyi u. 66.
FMV-U-B/07-096/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bo dó At ti la
2463 Tor das, Vö rös marty u. 17.
FMV-H-A/07-059/06

Me zõ Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Ág u. 4.
FMV-H-A/07-018/06

So mo rai Bé la
2475 Ká pol nás nyék, Ba las sa u. 3/b.
FMV-H-A/07-082/06

Tóth Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Vi rág u. 78.
FMV-H-A/07-069/06

Unyi Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Szent Gel lért u. 8/b.
FMV-H-A/07-058/06

Ve sze li Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Pi tyer u. 45.
FMV-H-A/07-056/06

„B” ka te gó ria

Jám bor Ist ván Pé ter
8000 Szé kes fe hér vár, De ák Fe renc u. 42. II/2.
FMV-H-B/07-036/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Csor na Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Ver bõi u. 12.
FMV-V-A/07-049/06

Var ga Gá bor
8000 Szé kes fe hér vár, Gáz u. 1/d. II/9.
FMV-V-A/07-075/06

„B” ka te gó ria

Hor váth Ist ván
2490 Pusz ta sza bolcs, Szé che nyi út 10/1.
FMV-V-B/07-071/06

Ko vács Já nos
8000 Szé kes fe hér vár, Jan ko vich F. u. 10. IV/17.
FMV-V-B/07-103/06

Rucs ka Ká roly
8151 Sza bad battyán, Jó zsef At ti la u. 5/a.
FMV-V-B/07-072/06

Tóth Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Zo bo ri u. 2.
FMV-V-B/07-054/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bak ró Nagy György
8000 Szé kes fe hér vár, Szé che nyi u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/07-004/10

Bal czer Já nos
2475 Ká pol nás nyék, Is ko la u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/07-136/08



Ba na Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Szent Gel lért u. 87.
FMV-Közl. ép.-A/07-156/09

Bár ká nyi Zsolt
2433 Sá rosd, Ke reszt úri út 13.
FMV-Közl. ép.-A/07-160/09

Bo dzsár Dá ni el
8000 Szé kes fe hér vár, Sa lét rom u. 9. II/68.
FMV-Közl. ép.-A/07-181/10

Bog nár Lász ló
8053 Bo dajk, Hu nya di u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/07-162/09

Bog nár Ti bor
8000 Szé kes fe hér vár, To rony sor 12 I/1.
FMV-Közl. ép.-A/07-159/09

Bor bély Ká roly
8000 Szé kes fe hér vár, Kégl György u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/07-180/10

Bu dai Lász ló
8146 Je nõ, Pe tõ fi u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/07-131/08

Cif ka Já nos
2463 Tor das, Köz tár sa ság u. 8/a.
FMV-Közl. ép.-A/07-006/10

Csó kás Elek
2473 Vál, Rá kó czi u. 71.
FMV-Közl. ép.-A/07-145/08

Dinnyés Már ta
8000 Szé kes fe hér vár, Tó vá ro si ln. 23. IV/3.
FMV-Közl. ép.-A/07-129/07

Do bó Gá bor
8000 Szé kes fe hér vár, Pop rá di u. 53.
FMV-Közl. ép.-A/07-108/07

Fõr hécz Gá bor
8060 Mór, Dó zsa György u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/07-011/10

Fû rész At ti la
8095 Pá kozd, Far kas kõ u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/07-132/08

Gaj dán Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Ga lán tai u. 70.
FMV-Közl. ép.-A/07-147/09

Gál Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Kis fa lu di u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/07-109/07

Ger lang Fe renc né
8000 Szé kes fe hér vár, Szed res ker ti ln. 18 I/1.
FMV-Közl. ép.-A/07-164/09

Gre go rich Fe renc
2421 Nagy ve nyim, Hárs fa u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/07-182/10

Gu lyás At ti la
8089 Vér te sa csa, Pa tó hegy u. 47.
FMV-Közl. ép.-A/07-122/07

Gyõ rik Já nos
8000 Szé kes fe hér vár, Lip tói u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/07-141/08

Ha pák At ti la
2064 Csab di, Sza bad ság u. 144.
FMV-Közl. ép.-A/07-127/07

Her czeg Ist ván
8154 Pol gár di, Fáy ltp. 9/3.
FMV-Közl. ép.-A/07-117/07

He red György
8000 Szé kes fe hér vár, Zá moly u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/07-031/07

Hor váth Fe renc
2400 Du na új vá ros, Er dõ sor u. 41. I/1.
FMV-Közl. ép.-A/07-137/08

Hor váth Ist ván
7000 Sár bo gárd, Jó zsef At ti la u. 17/a. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/07-119/07

Kál vin Im re
8000 Szé kes fe hér vár, Nyit rai u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/07-179/10

Ka ma rás At ti la
8096 Su ko ró, Haj nal köz 8.
FMV-Közl. ép.-A/07-175/08

Kar dos Mi hály
8000 Szé kes fe hér vár, Sar ló u. 11/d.
FMV-Közl. ép.-A/07-116/07

Kra tan csik Bé la
2481 Ve len ce, Fõ u. 110.
FMV-Közl. ép.-A/07-163/09

La ka tos Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Al más sy te lep 14. III/10.
FMV-Közl. ép.-A/07-148/09

Lán czos Já nos
8000 Szé kes fe hér vár, Nagy szom ba ti u. 31.
FMV-Közl. ép.-A/07-157/09

Ma gyar Pál
2060 Bics ke, Bo gya Ká roly u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/07-165/09

Mol nár Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Sze der köz 1/a.
FMV-Közl. ép.-A/07-161/09
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Nagy Ist ván
8151 Sza bad battyán, Csók Ist ván u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/07-073/08

Nyit rai Je nõ
8000 Szé kes fe hér vár, Gal gó ci u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/07-143/08

Pálf fy György
8000 Szé kes fe hér vár, Jan csár u. 17. IV/10.
FMV-Közl. ép.-A/07-149/09

Pitt Se bes tyén
2060 Bics ke, Ár pád u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/07-168/09

Schmeltz Ká roly
8000 Szé kes fe hér vár, Sem mel we is I. u. 21. VI II/3.
FMV-Közl. ép.-A/07-014/10

Sza bó Im re
8060 Mór, Ko dály Zol tán u. 43.
FMV-Közl. ép.-A/07-034/10

Szatz ger Ti bor
8000 Szé kes fe hér vár, Zsom bo lyai u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/07-115/07

Sze me rei Sán dor
8000 Szé kes fe hér vár, Al más sy te lep 13. I/17.
FMV-Közl. ép.-A/07-030/07

Szi lá gyi Zsu zsa
8089 Vér te sa csa, Rá kó czi út. 20.
FMV-Közl. ép.-A/07-173/10

Szõts Gá bor
8000 Szé kes fe hér vár, Gyet vai u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/07-021/10

Ta kács La jos
8052 Fe hér vár csur gó, Park u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/07-155/09

Tra u ser At ti la
8000 Szé kes fe hér vár, Ki ni zsi u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/07-128/07

Usz kay György
2490 Pusz ta sza bolcs, De ák Fe renc u. 39.
FMV-Közl. ép.-A/07-153/09

Var ga Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Jó zsef At ti la u. 9. IV/14.
FMV-Közl. ép.-A/07-158/09

Vö rös Zol tán
2060 Bics ke, Szent Lász ló u. 28.
FMV-Közl. ép.-A/07-170/10

Zát rok Ár pád
8000 Szé kes fe hér vár, Vö rös marty tér 10.
FMV-Közl. ép.-A/07-074/10

„B” ka te gó ria

Bá nyi Zol tán
2459 Rác al más, So mo gyi Bé la u. 64.
FMV-Közl. ép.-B/07-151/09

Bo dás Já nos
2400 Du na új vá ros, At ti la u. 12/b.
FMV-Közl. ép.-B/07-138/08

Bö röcz Gyu la
8000 Szé kes fe hér vár, Hor vát Ist ván u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/07-133/08

Do mo kos Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Mik száth Kál mán u. 1. V/18.
FMV-Közl. ép.-B/07-183/10

Far kas Gyu la
8000 Szé kes fe hér vár, Mé szöly Gé za u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/07-114/07

Go ralsz ky Nor bert
2490 Pusz ta sza bolcs, Vas út u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/07-152/09

Hu nya Zsolt
2060 Bics ke, Arany Já nos u. 40.
FMV-Közl. ép.-B/07-139/08

Ib riksz né Göm bös Ri ta
8000 Szé kes fe hér vár, Do bó u. 8.
FMV-Közl. ép.-B/07-178/10

Ka la uz Fe renc
8000 Szé kes fe hér vár, Illyés Gyu la tér 11.
FMV-Közl. ép.-B/07-001/10

Ke re csé nyi Ti bor
8093 Lo vas be rény, Vá sár u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/07-167/09

Kiss Je nõ
2400 Du na új vá ros, Rá kó czi u. 72.
FMV-Közl. ép.-B/07-140/08

Ko czi án Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Gé za u. 92. III/1.
FMV-Közl. ép.-B/07-130/08

Ko lo nics Lász ló né
8000 Szé kes fe hér vár, Nyit rai u. 100/a.
FMV-Közl. ép.-B/07-112/07

Kó tai Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Lé vai u. 23.
FMV-Közl. ép.-B/07-010/10

Kra usz Mag dol na
2400 Du na új vá ros, Der ko vits u. 12. II/1.
FMV-Közl. ép.-B/07-176/10



La dá nyi Gé za
8154 Pol gár di, Bem út 8.
FMV-Közl. ép.-B/07-154/09

La ky Ba lázs
8000 Szé kes fe hér vár, Sü tõ u. 12. I/3.
FMV-Közl. ép.-B/07-171/10

Lász ló Jó zsef
8000 Szé kes fe hér vár, Tá vir da u. 25. II/1.
FMV-Közl. ép.-B/07-144/08

Ma gyar Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Tó vá ro si ln. 51. IV/28.
FMV-Közl. ép.-B/07-106/07

Med gye si Lász ló
7000 Sár bo gárd, Ba rát ság u. 10/2.
FMV-Közl. ép.-B/07-123/07

Me zõ Ba lázs
8000 Szé kes fe hér vár, Ág u. 4.
FMV-Közl. ép.-B/07-166/09

Me zõ fi Já nos
8000 Szé kes fe hér vár, Jó zsef At ti la u. 12. V/58.
FMV-Közl. ép.-B/07-107/07

Nagy Im re
2490 Pusz ta sza bolcs, Vas út u. 17/1.
FMV-Közl. ép.-B/07-110/07

Nagy Zol tán
2400 Du na új vá ros, Ba logh Ádám u. 2. III/1.
FMV-Közl. ép.-B/07-134/08

Ne mes Jó zsef
2421 Nagy ve nyim, Ró zsa u. 44.
FMV-Közl. ép.-B/07-169/10

Né meth Ár pád
8000 Szé kes fe hér vár, Gáz u. 14. IX/25.
FMV-Közl. ép.-B/07-118/07

Né meth Lász ló
8092 Pát ka, Gár do nyi u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/07-007/10

Pa il Csa ba
2454 Iván csa, Hu nya di u. 153.
FMV-Közl. ép.-B/07-135/08

Pa u er Lász ló
8000 Szé kes fe hér vár, Te mes vá ri u. 20.
FMV-Közl. ép.-B/07-150/09

Pén zes Ist ván
8000 Szé kes fe hér vár, Klap ka u. 7.
FMV-Közl. ép.-B/07-172/10

Rup recht Lász ló

8143 Sár szent mi hály, Ár pád u. 24.

FMV-Közl. ép.-B/07-113/07

Sza bó Mik lós

2400 Du na új vá ros, Hu nya di Já nos u. 44.

FMV-Közl. ép.-B/07-146/09

Szi la si Jó zsef

8051 Sár ke resz tes, Gé za u. 29.

FMV-Közl. ép.-B/07-008/10

Szõ ke Gá bor

8095 Pá kozd, Is ko la u. 19.

FMV-Közl. ép.-B/07-125/07

Szûcs Ist ván

8000 Szé kes fe hér vár, Bát ky Zsig mond. u. 3. III/9.

FMV-Közl. ép.-B/07-121/07

Tér meg Lász ló

7003 Sár bo gárd, Vas út u. 20.

FMV-Közl. ép.-B/07-174/10

Var ga Ró bert Ist ván

8000 Szé kes fe hér vár, Ki rály sor 33. IV/15.

FMV-Közl. ép.-B/07-111/07

Vik nyé di Mik lós

8000 Szé kes fe hér vár, Má ria völgy u. 28.

FMV-Közl. ép.-B/07-124/07

Zwickl Ist ván

2476 Páz mánd, Me zõ Im re u. 16/1.

FMV-Közl. ép.-B/07-142/08

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Mol nár Já nos

2484 Agárd, Nyár u. 53.

FMV-Közl. vv.-A/07-120/07

„B” ka te gó ria

Jer mann Mik lós

2400 Du na új vá ros, Haj nal u. 3. IX/4.

FMV-Közl. vv.-B/07-177/10

Mol nár Csa ba

8086 Fel csút, Fõ u. 221.

FMV-Közl. vv.-B/07-126/07
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08 Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba dis Sa id
9023 Gyõr, Zom bor u. 13.
FMV-U-A/08-031/06

Ba lázs Zol tán
9026 Gyõr, Dó zsa rkp. 136/b.
FMV-U-A/08-037/06

Bel la Ta más
9023 Gyõr, Sza bolcs ka u. 43.
FMV-U-A/08-060/06

Biz zer Je nõ, Ifj.
9028 Gyõr, Jó zsef A. u. 109.
FMV-U-A/08-018/06

Biz zer Je nõ
9028 Gyõr, Szent Im re u. 162/c.
FMV-U-A/08-020/06

Bor bély Sán dor
9151 Ab da, Hu nya di u. 2.
FMV-U-A/08-045/06

Csor vás sy Ká roly
9030 Gyõr, Szõ lõs kert u. 23.
FMV-U-A/08-026/06

Csu dai Zsolt
9028 Gyõr, Je re vá ni u. 20.
FMV-U-A/08-016/06

De ák Já nos
9400 Sop ron, Cso ron fal vi u. 32.
FMV-U-A/08-052/06

De ko vics Lász ló
9023 Gyõr, Já ki u. 46.
FMV-U-A/08-038/06

Do mon kos Gé za
9012 Gyõr, Gyõ ze lem u. 70.
FMV-U-A/08-024/06

Écsi Je nõ
9026 Gyõr, Víz tü kör u. 1.
FMV-U-A/08-036/06

Ga ál Lász ló
9400 Sop ron, De ák tér 22.
FMV-U-A/08-064/06

Ha lász Ti bor
9024 Gyõr, Bar tók B. u. 21/b.
FMV-U-A/08-061/06

Hal mai Lász ló
9400 Sop ron, Lõ vér krt. 47.
FMV-U-A/08-030/06

Hor váth La jos
9028 Gyõr, Isa szeg u. 9/b.
FMV-U-A/08-034/06

Hor váth Nor bert
9012 Gyõr, Gyõ ze lem u. 91.
FMV-U-A/08-017/06

Hra gyil Ti bor
9012 Gyõr, For rás kút u. 56.
FMV-U-A/08-041/06

Hu szár Pé ter
9021 Gyõr, Baj csy-Zs. u. 8.
FMV-U-A/08-053/06

Joó Bá lint
9028 Gyõr, Já ki u. 9.
FMV-U-A/08-019/06

Ket tin ger Ot tó
9030 Gyõr, Ke rek nád u. 21.
FMV-U-A/08-048/06

Kó sa Mik lós
1041 Bu da pest, Szi lá gyi u. 9.
FMV-U-A/08-029/06

Ko vács Ákos
9030 Gyõr, Ár kos kert u. 1.
FMV-U-A/08-056/06

Ku pai Sán dor
9023 Gyõr, Ti ha nyi Á. u. 83.
FMV-U-A/08-043/06

Kvasz Mi hály
9026 Gyõr, Dó zsa rkp. 136/c.
FMV-U-A/08-028/06

Lö kös Zol tán
9024 Gyõr, Il lés u. 8.
FMV-U-A/08-057/06

Lõ rincz ki La jos
9022 Gyõr, Te le ki u. 53.
FMV-U-A/08-015/06

Lu ká csi Ká roly
9061 Vá mos sza ba di, Sza ba di u. 23.
FMV-U-A/08-055/06

Má y er Gyu la
9143 Ene se, Fecs ke u. 10.
FMV-U-A/08-013/06

Mel ko vics Hu ba
9023 Gyõr, Ko dály Zol tán u. 19.
FMV-U-A/08-040/06



Nagy Jó zsef
9081 Gyõ rúj ba rát, Lász ló u. 77.
FMV-U-A/08-022/06

Papp Sán dor
8438 Veszp rém var sány, Rá kó czi u. 41.
FMV-U-A/08-039/06

Ra bócz ki Ár pád
9023 Gyõr, Szi get hy A. u. 103.
FMV-U-A/08-042/06

Sá gi Já nos
9026 Gyõr, Bá csai u. 185.
FMV-U-A/08-062/06

Sá gi Já nos né
9026 Gyõr, Bá csai u. 185.
FMV-U-A/08-063/06

Schmidt Já nos
9022 Gyõr, Kiss Já nos u. 26/a.
FMV-U-A/08-047/06

Skul téty Ist ván
9024 Gyõr, Li e zen-Ma y er u. 107.
FMV-U-A/08-044/06

So mo gyi Amb rus
9028 Gyõr, Sá gi u. 58.
FMV-U-A/08-023/06

Sza bó Lász ló
9024 Gyõr, Szi get hy A. u. 31.
FMV-U-A/08-050/06

Sztan ko vics Ká roly
9028 Gyõr, Szent Im re u. 118.
FMV-U-A/08-066/06

Ta kács Lász ló
9141 Ik rény, Ady E. u. 3.
FMV-U-A/08-046/06

Ta tai Ist ván
9011 Gyõr, Fe lül já ró u. 4.
FMV-U-A/08-021/06

Ta tai Ti bor
9026 Gyõr, Ady E. u. 65.
FMV-U-A/08-051/06

Tóth Ist ván
9026 Gyõr, Tá bor u. 22.
FMV-U-A/08-058/06

Trim mel Csa ba
9423 Ág fal va, Sop ro ni u. 41.
FMV-U-A/08-038/06

Tú ró czi György
9090 Pan non hal ma, At ti la u. 104.
FMV-U-A/08-014/06

Vá czi Jó zsef
9028 Gyõr, Gyöngy vi rág u. 39.
FMV-U-A/08-027/06

Vá nyi Ta más
9023 Gyõr, Ver seny u. 7.
FMV-U-A/08-032/06

Var ga At ti la
9025 Gyõr, Cser u. 7.
FMV-U-A/08-054/06

Var ga Fe renc
9024 Gyõr, Síp u. 2.
FMV-U-A/08-049/06

Var ga Fe renc
9173 Gyõr la da mér, Hu nya di u. 34.
FMV-U-A/08-059/06

Var ga Vil mos
9028 Gyõr, Kül sõ Veszp ré mi u. 16.
FMV-U-A/08-025/06

Var ga Zsolt
9400 Sop ron, Ranck And rás u. 12.
FMV-U-A/08-065/06

Ve csei Ká roly
9024 Gyõr, Bar tók B. u. 24/b.
FMV-U-A/08-067/06

Zsi dó Sán dor
9023 Gyõr, Ti ha nyi Á. u. 65.
FMV-U-A/08-033/06

„B” ka te gó ria

Be dõcs Já nos
9024 Gyõr, Mécs Lász ló u. 10.
FMV-U-B/08-011/06

Bog nár Zol tán
9026 Gyõr, Bá csai u. 2/c.
FMV-U-B/08-010/06

Csen des Zol tán
9241 Já nos som or ja, Klasz ky K. u. 
FMV-U-B/08-012/06

Ko vács Ta más
8500 Pá pa, Igal u. 3.
FMV-U-B/08-007/06

Ko vács Ti bor
9161 Gyõr sö vény ház, Gár do nyi G. u. 49.
FMV-U-B/08-014/06

Né meth Lász ló
9151 Ab da, Hon véd u. 5.
FMV-U-B/08-008/06
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Rá polt hy Pé ter
9200 Mo son ma gya ró vár, En gels u. 29.
FMV-U-B/08-006/06

Ta kács At ti la
9024 Gyõr, Rép ce u. 14.
FMV-U-B/08-013/06

Vé csey Ti bor
9300 Csor na, Ka kukk u. 6.
FMV-U-B/08-009/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ac ker mann Ist ván
9081 Gyõ rúj ba rát, Ist ván u. 224.
FMV-Közl. ép.-A/08-010/10

Bar tal György
9023 Gyõr, Bu da u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/08-077/07

Ben czik Sán dor
9023 Gyõr, If jú ság krt. 35.
FMV-Közl. ép.-A/08-015/10

Bir cher An tal
9400 Sop ron, Kõ sze gi út 20.
FMV-Közl. ép.-A/08-099/08

Biz zer Je nõ
9028 Gyõr, Szent Im re u. 162/c.
FMV-Közl. ép.-A/08-017/10

Bo dor Je nõ
9200 Mo son ma gya ró vár, Tûz li li om u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/08-113/08

Bog nár Sán dor Zsolt
9024 Gyõr, Ik va u. 61 III/28.
FMV-Közl. ép.-A/08-004/09

Bog nár Zol tán
9024 Gyõr, Ik va u. 30/b.
FMV-Közl. ép.-A/08-007/09

Bö röcz Fe renc
9029 Gyõr, Vo tinsz ky u. 28/a.
FMV-Közl. ép.-A/08-076/07

Burch Im re
9024 Gyõr, Ik va u. 64.
FMV-Közl. ép.-A/08-072/07

Cse hi And rás né
9151 Ab da, Du na u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/08-087/07

Csi gó And rás
9300 Csor na, Sop ro ni u. 56/c.
FMV-Közl. ép.-A/08-071/07

Csong rá di Fá bi án
9062 Kis bajcs, Pe tõ fi S. u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/08-103/08

Cson tos Mik lós
9172 Gyõr zá moly, Szé che nyi u. 81/b.
FMV-Közl. ép.-A/08-018/10

Csor ba Lász ló
9026 Gyõr, Irí nyi J. u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/08-005/09

Csor dás Pé ter
9028 Gyõr, Röp pen tyû u. 17/4.
FMV-Közl. ép.-A/08-105/08

Do mon kos Gé za
9081 Gyõ rúj ba rát, Má tyás krt. 2/b.
FMV-Közl. ép.-A/08-002/10

Duk kon Mik lós
9400 Sop ron, Bal fi u. 71.
FMV-Közl. ép.-A/08-106/08

Fá bi án Zsu zsan na
9026 Gyõr, Sel me ci u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/08-013/10

Far kas Ta más
9200 Mo son ma gya ró vár, Lõ por u. 52.
FMV-Közl. ép.-A/08-107/08

Fa ze kas Fe renc
9172 Gyõr zá moly, Dr. Pé csi Gy. u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/08-069/07

Fe hér Sán dor
9026 Gyõr, Víz tü kör u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/08-006/09

Fel ler Csa ba
9400 Sop ron, Hand ler N. u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/08-096/08

Füs tös György
9061 Vá mos sza ba di, Új te lep 9.
FMV-Közl. ép.-A/08-005/10

Ha ra go vics Jó zsef
9400 Sop ron, Schá már K. u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/08-097/08

He ge dûs At ti la
9028 Gyõr, Szé na u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/08-090/07

He gyi Lász ló
9242 Já nos som or ja, Szent Ist ván u. 108/A.
FMV-Közl. ép.-A/08-004/10



Hom lok An tal
9030 Gyõr, Szõ lõs kert u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/08-009/09

Hor váth Csa ba
9021 Gyõr, Baj csy-Zsilinszky u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/08-078/07

Hor váth Im re
9024 Gyõr, Illyés u. 8. V/20.
FMV-Közl. ép.-A/08-068/07

Hor váth Sán dor
9081 Gyõ rúj ba rát, Arany Já nos u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/08-011/10

Ig nácz Jó zsef
9024 Gyõr, Ik va u. 58.
FMV-Közl. ép.-A/08-093/07

Ju hász Já nos
9028 Gyõr, Kál vi nis ta u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/08-075/07

Ka lács ka Ár pád
9025 Gyõr, Áchim A. u. 24/A.
FMV-Közl. ép.-A/08-016/10

Ka licz ka Csa ba
9024 Gyõr, Dé ry Ti bor u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/08-080/07

Ke le men Ti bor
9400 Sop ron, Ibo lya u. 20.
FMV-Közl. ép.-A/08-095/08

Kiss Lász ló né Gá tai Má ria, Dr.
9023 Gyõr, Ti ha nyi Á. u. 58.
FMV-Közl. ép.-A/08-110/08

Kiss né Szõ ke Már ta
9081 Gyõ rúj ba rát, Lász ló u. 45.
FMV-Közl. ép.-A/08-085/07

Koch Ró bert
9400 Sop ron, Fá cán u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/08-084/07

Ko má ro mi Zsolt
9026 Gyõr, Dó zsa Gy. rkp. 85.
FMV-Közl. ép.-A/08-001/10

Ko vács An tal
9400 Sop ron, Ki rály J. u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/08-108/08

Ko vács At ti la
9028 Gyõr, Lo vas u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/08-092/07

Ko vá csics Jó zsef
9400 Sop ron, Jáz min u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/08-011/09

Ko zá ri György
9024 Gyõr, Vé csey u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/08-008/09

Kör men di Ti bor
9028 , Kis me gyer u. 7/b.
FMV-Közl. ép.-A/08-082/07

Lend vai Ist ván
9027 Gyõr, Sta di on u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/08-111/08

Mal ler Lász ló
9143 Ene se, Dó zsa Gy. u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/08-006/10

Mal ler Ti bor
9143 Ene se, Bar tók B. u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/08-089/07

Mal ler Ti bor, Ifj.
9143 Ene se, Bar tók B. u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/08-109/08

Mer kó Ist ván
9024 Gyõr, Kál vá ria u. 9/A.
FMV-Közl. ép.-A/08-019/10

Mé szá ros At ti la
9228 Ha lá szi, Tán csics u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/08-070/07

Mó rocz Pé ter
9400 Sop ron, Ba ross u. 8/a.
FMV-Közl. ép.-A/08-098/08

Nagy Ákos
9300 Csor na, Jó zsef A. u. 66.
FMV-Közl. ép.-A/08-073/07

Nagy Ta más Kál mán
9025 Gyõr, Bo tos u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/08-081/07

Né meth György
9024 Gyõr, Ná dor u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/08-014/10

Or szág Ti bor
9082 Nyúl, Rá kó czi tlp. 38.
FMV-Közl. ép.-A/08-101/08

Pi czin ger Krisz ti án
9444 Fer tõ szen mik lós, Szer da he lyi u. 31.
FMV-Közl. ép.-A/08-002/09

Pin tér Pé ter
9400 Sop ron, Gye pü u. 7/b.
FMV-Közl. ép.-A/08-102/08

Pó lik né Ke re csé nyi Zsu zsa
9021 Gyõr, Ec ker J. u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/08-112/08
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Pós fai Jó zsef
9081 Gyõ rúj ba rát, Arany Já nos u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/08-009/10

Stol már Bé la
9028 Gyõr, Pán dzsa u. 49.
FMV-Közl. ép.-A/08-083/07

Sü le Zol tán
9023 Gyõr, Szi get hy A. u. 74.
FMV-Közl. ép.-A/08-010/09

Süs lecz Lász ló
9027 Gyõr, Bu dai u. 20. I. 5.
FMV-Közl. ép.-A/08-007/10

Sza bó De zsõ
9024 Gyõr, Ik va u. 20. fszt. 3.
FMV-Közl. ép.-A/08-008/10

Sza bó Já nos
9028 Gyõr, Pán dzsa u. 47.
FMV-Közl. ép.-A/08-086/07

Sze kér La jos
9026 Gyõr, Né meth L. u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/08-100/08

Szíj ár tó Ot tó
9321 Fa rád, Zal ka M. 20/B.
FMV-Közl. ép.-A/08-003/10

Szij jár tó Ist ván
9024 Gyõr, Ma jo rok u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/08-079/07

Tar ró Zsolt
9233 Li pót, Sza bad ság u. 64.
FMV-Közl. ép.-A/08-074/07

Tí már Gel lért
9173 Gyõr la da mér, Hu nya di u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/08-088/07

Tom pa Mi hály
9024 Gyõr, Ik va u. 43.
FMV-Közl. ép.-A/08-104/08

Tóth Gá bor
9400 Sop ron, Gi da pa tak u. 3. C/4.
FMV-Közl. ép.-A/08-001/09

Tóth Sán dor
9155 Lé bény, If jú ság u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/08-094/07

Vá nyi Ta más
9023 Gyõr, Ver seny u. 35.
FMV-Közl. ép.-A/08-012/10

Ve nesz Lász ló
9012 Gyõr, Öreg u. 56.
FMV-Közl. ép.-A/08-091/07

„B” ka te gó ria

Áder Fe renc
9330 Ka pu vár, Zrí nyi u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/08-001/10

Ala pi At ti la
9094 Táp szent mik lós, Fõ u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/08-003/09

Csó ka Ist ván Elek
9024 Gyõr, Szi get hy A. u. 95.
FMV-Közl. ép.-B/08-031/08

Dió sze gi Kál mán
9026 Gyõr, Ma lom sok stny. 3.
FMV-Közl. ép.-B/08-007/10

Dro bi lits Jó zsef
9223 Be ze nye, Po zso nyi u. 45.
FMV-Közl. ép.-B/08-025/07

Far kas György
9025 Gyõr, Kos suth L. u. 91.
FMV-Közl. ép.-B/08-022/07

Fe rencz Gá bor
9024 Gyõr, Szent Im re u. 53.
FMV-Közl. ép.-B/08-002/09

Fod ró czy Ká roly
9400 Sop ron, Szín ház u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/08-037/08

Fürns tall Fe renc
9024 Gyõr, Ör kény u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/08-027/07

Ger gye At ti la
9012 Gyõr, Új kút u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/08-023/07

Hor váth Lász ló
9141 Ik rény, Jó zsef A. u. 31.
FMV-Közl. ép.-B/08-024/07

Hor váth Zol tán
9028 Gyõr, Sa lét rom u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/08-008/10

Illyés Gyu la Ti bor
9023 Gyõr, If jú ság krt. 51.
FMV-Közl. ép.-B/08-028/08

Kar dos La jos
9228 Ha lá szi, Tán csics u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/08-019/07

Kas per Im re
9011 Gyõr, Ba rac kos u. 6.
FMV-Közl. ép.-B/08-010/10



Ke le men La jos
9400 Sop ron, Mész ve rem u. 12/a.
FMV-Közl. ép.-B/08-026/07

Ke resz tény Lász ló
9083 Écs, Sza bad ság u. 19.
FMV-Közl. ép.-B/08-030/08

Kop csa Pé ter
9026 Gyõr, Gyü mölcs u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/08-005/10

Ko vács Ta más
8500 Pá pa, Bán ki D. u. 25.
FMV-Közl. ép.-B/08-009/10

Ko vács Ti bor
9184 Kun szi get, Du na u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/08-006/10

Ko vács Zsolt
9024 Gyõr, Ti ha nyi Á. u. 72.
FMV-Közl. ép.-B/08-021/07

Kö vér Jó zsef
9027 Gyõr, Ipar u. 42.
FMV-Közl. ép.-B/08-029/08

Krizs nánsz ky Ko los
9025 Gyõr, Áchim A. u. 21.
FMV-Közl. ép.-B/08-032/08

Mal ler Lász ló
9143 Ene se, Bar tók B. u. 4.
FMV-Közl. ép.-B/08-035/08

Mal ler né Ko vács Bar ba ra
9136 Rá ba csé csény, Pe tõ fi u. 55.
FMV-Közl. ép.-B/08-034/08

Mo há csi Ta más
9022 Gyõr, Ár pád út 14.
FMV-Közl. ép.-B/08-015/07

Ne mo da Pé ter
9090 Pan non hal ma, Baj csy-Zsilinszky u. 69.
FMV-Közl. ép.-B/08-020/07

Szé les Fe renc
9011 Gyõr szen ti ván, Vas úti Pá lya mes ter la kás 
FMV-Közl. ép.-B/08-017/07

Sze rem lei Fe renc né Vér ti Gab ri el la
9400 Sop ron, Je ge nye sor 3.
FMV-Közl. ép.-B/08-036/08

Szu ke nyik Ist ván
9011 Gyõr szen ti ván, Vá ci u. 6.
FMV-Közl. ép.-B/08-018/07

Tóth Gá bor
9100 Tét, Szé che nyi I. u. 39/B.
FMV-Közl. ép.-B/08-004/10

Tóth Zol tán
9029 Gyõr, Csa lo gány u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/08-002/10

Var ga Dé nes
9151 Ab da, Bé csi u. 1/A.
FMV-Közl. ép.-B/08-003/10

Var ga Tí mea
8518 Ke me nesszent pé ter, Pe tõ fi u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/08-038/08

Vulcz Csa ba
9012 Gyõr, Gyõ ze lem u. 38.
FMV-Közl. ép.-B/08-001/09

We in ber ger Ká roly
9400 Sop ron, Ív u. 3/b.
FMV-Közl. ép.-B/08-033/08

Zá mo lyi Ist ván
9011 Gyõr, Lõ tér u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-B/08-016/07

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Gyer gyói Im re
9181 Kim le, Fel sza ba du lás u. 61/a.
FMV-Közl. vv.-A/08-001/09

Har tyá ni György
9400 Sop ron, Ki rály J. u. 8.
FMV-Közl. vv.-A/08-001/08

Ró zsa Gá bor, Dr.
9021 Gyõr, Zech me is ter u. 9.
FMV-Közl. vv.-A/08-001/10

09 Haj dú-Bi har me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Be ke Pé ter
4034 Deb re cen, Szép u. 12.
FMV-U-A/09-007/06

Csong rá di Pé ter
4032 Deb re cen, Dó czy J. u. 24. III/8.
FMV-U-A/09-046/06

Czen tye Já nos
4031 Deb re cen, Be ze rédj u. 10.
FMV-U-A/09-013/06
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Dan kó Ká roly
4033 Deb re cen, Lo vas u. 1. I/4.
FMV-U-A/09-020/06

Del ne ky Pál
4026 Deb re cen, Hat van u. 1/c.
FMV-U-A/09-037/06

Er dei At ti la
4181 Nád ud var, Cso ko nai u. 4.
FMV-U-A/09-010/06

F. Mol nár Pé ter
4032 Deb re cen, Nagy er dei krt. 72/b.
FMV-U-A/09-048/06

Hat há zy Ákos
4028 Deb re cen, Di csõf fy u. 8.
FMV-U-A/09-044/06

Hor váth Zsolt
4034 Deb re cen, Mun kás u. 8.
FMV-U-A/09-012/06

Kat hi Sán dor
4220 Haj dú bö ször mény, Kö zép kert u. 66.
FMV-U-A/09-011/06

Ka to na Já nos
4028 Deb re cen, Bo tond u. 8.
FMV-U-A/09-038/06

Ko vács Ár pád
4032 Deb re cen, Ve zér u. 23. II/5.
FMV-U-A/09-015/06

Lacz ko vich Ist ván
4033 Deb re cen, Ve res P. u. 111.
FMV-U-A/09-021/06

Li eb Má tyás
4033 Deb re cen, Zrí nyi u. 56/a.
FMV-U-A/09-040/06

Mé szá ros Sán dor
4200 Haj dú szo bosz ló, Ti nó di u. 5.
FMV-U-A/09-053/06

Nagy And rás
4251 Haj dú sám son, Esze T. u. 1.
FMV-U-A/09-008/06

Nagy Já nos
4028 Deb re cen, Sám so ni út 20.
FMV-U-A/09-050/06

Pus kás Bé la
4031 Deb re cen, Kü kül lõ u. 12.
FMV-U-A/09-016/06

Sass Bá lint
4033 Deb re cen, Lo vas u. 35.
FMV-U-A/09-017/06

Sza bó Sán dor
4150 Püs pök la dány, Dam ja nich u. 11/2.
FMV-U-A/09-034/06

Szend re i né Szak szon Va lé ria
4031 Deb re cen, Tö hö töm u. 70.
FMV-U-A/09-019/06

Szen tecz ki Haj nal ka An na
4060 Bal ma zúj vá ros, Szé che nyi u. 8.
FMV-U-A/09-039/06

Szûcs Zol tán
4032 Deb re cen, Bor bí ró tér 6. II/10.
FMV-U-A/09-049/06

Ta kács Lász ló
4030 Deb re cen, Bé gány u. 33.
FMV-U-A/09-024/06

Tar cza Ti bor
4031 Deb re cen, Ist ván u. 95. I/13.
FMV-U-A/09-022/06

Tár czy Ist ván
4027 Deb re cen, Do mo kos L. u. 10/II 7/a.
FMV-U-A/09-018/06

Tóth Já nos
4033 Deb re cen, Ju ri sich u. 27.
FMV-U-A/09-035/06

Tóth Pál
4031 Deb re cen, Sár vá ri Pál u. 11. II/6.
FMV-U-A/09-036/06

Var ga Mik lós
4032 Deb re cen, Pé chy u. 7.
FMV-U-A/09-054/06

Vi rág Ist ván
4029 Deb re cen, Ka rá csony Gy. u. 1. VII/41.
FMV-U-A/09-052/06

„B” ka te gó ria

Bá csó Im re
4100 Be rettyó új fa lu, Ma dách u. 2.
FMV-U-B/09-059/06

Bá ná ti Lász ló
4100 Be rettyó új fa lu, Er kel F. u. 9.
FMV-U-B/09-061/06

Ban gó Ká roly
4200 Haj dú szo bosz ló, Ison zó u. 3.
FMV-U-B/09-060/06

Bi ró Ist ván
4032 Deb re cen, Po rosz lay u. 108.
FMV-U-B/09-023/06



Bocs kai Ist ván
4030 Deb re cen, Kiss Áron u. 57.
FMV-U-B/09-058/06

Bor bély La jos
4033 Deb re cen, Acsá di u. 93.
FMV-U-B/09-043/06

Do bi ás Gyõ zõ
4183 Ka ba, Haj dú u. 1.
FMV-U-B/09-009/06

Éles Sán dor
4032 Deb re cen, Bor bí ró tér 8. 12/13.
FMV-U-B/09-029/06

Ge re Mik lós
4251 Haj dú sám son, Ep res kert u. 27.
FMV-U-B/09-026/06

Gu lyás Zol tán
4100 Be rettyó új fa lu, Be rettyó la pos 2.
FMV-U-B/09-051/06

Já no si Já nos
4031 Deb re cen, Be ze rédj u. 47/a.
FMV-U-B/09-028/06

Ju hász Bé la
4032 Deb re cen, Ba bits u. 20.
FMV-U-B/09-032/06

Ju hos Fe renc
4026 Deb re cen, Da ra bos u. 12.
FMV-U-B/09-025/06

Kál lai Ist ván
4033 Deb re cen, Ze li zy D. u. 6.
FMV-U-B/09-047/06

Ka ra kas Sán dor
4034 Deb re cen, Saj to ló u. 6.
FMV-U-B/09-045/06

Ke re kes La jos
4025 Deb re cen, Szo bosz lói u. 2/c. fszt. 1.
FMV-U-B/09-027/06

Laj tos Ist ván
4090 Pol gár, Sza bad ság u. 65.
FMV-U-B/09-057/06

Mé zes At ti la
4090 Pol gár, Nyár fa u. 13.
FMV-U-B/09-056/06

Mó cza Gás pár
4034 Deb re cen, Lé tai u. 126.
FMV-U-B/09-041/06

Mó nus Ist ván
4251 Haj dú sám son, Rad nó ti M. u. 56.
FMV-U-B/09-033/06

Pe kó Ist ván
4034 Deb re cen, Fe hér gyar mat u. 35.
FMV-U-B/09-031/06

Pe tõ Sán dor
4032 Deb re cen, Bu dai É. u. 60/a.
FMV-U-B/09-030/06

Pin czés Ti bor Já nos
4211 Ebes, Kos suth u. 89.
FMV-U-B/09-014/06

Tas si Já nos
4032 Deb re cen, Thu ró czy Gy. u. 7.
FMV-U-B/09-042/06

Ug rai Jó szef
4200 Haj dú szo bosz ló, Bá nyász u. 18.
FMV-U-B/09-055/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ka to na Já nos
4028 Deb re cen, Bo tond u. 8.
FMV-H-A/09-006/06

Ko vács Ár pád
4032 Deb re cen, Ve zér u. 23. II/5.
FMV-H-A/09-005/06

Sza lay Ti bor
4033 Deb re cen, Ker tész u. 7.
FMV-H-A/09-007/06

Szend re i né Szak szon Va lé ria
4031 Deb re cen, Tö hö töm u. 70.
FMV-H-A/09-003/06

Ta kács Lász ló
4030 Deb re cen, Bé gány u. 33.
FMV-H-A/09-004/06

Tár czy Ist ván
4027 Deb re cen, Do mo kos L. u. 10./II. 7/a.
FMV-H-A/09-002/06

„B” ka te gó ria

Ju hos Fe renc
4026 Deb re cen, Da ra bos u. 12.
FMV-H-B/09-001/06
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Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bá lint Zol tán
4031 Deb re cen, De rék u. 201. IV/9.
FMV-V-A/09-015/06

Csong rá di Pé ter
4032 Deb re cen, Dó czy J. u. 24. III/8.
FMV-V-A/09-007/06

Del ne ky Pál
4026 Deb re cen, Hat van u. 1/c.
FMV-V-A/09-005/06

Ka to na Já nos
4028 Deb re cen, Bo tond u. 8.
FMV-V-A/09-006/06

Ko vács Ár pád
4032 Deb re cen, Ve zér u. 23. II/5.
FMV-V-A/09-004/06

Nagy Im re
4029 Deb re cen, Csil lag u. 66.
FMV-V-A/09-008/06

Szend re i né Szak szon Va lé ria
4031 Deb re cen, Tö hö töm u. 70.
FMV-V-A/09-003/06

Tár czy Ist ván
4027 Deb re cen, Do mo kos L. u. 10/II 7/a.
FMV-V-A/09-002/06

Tóth né Mol nár Be at rix
4031 Deb re cen, De rék u. 34. III/11.
FMV-V-A/09-010/06

„B” ka te gó ria

Bé res Fe renc
4150 Püs pök la dány, Pe tõ fi u. 21.
FMV-V-B/09-018/06

Czeg lé di Pé ter
4211 Ebes, Kos suth u. 25.
FMV-V-B/09-011/06

Ful laj tár György
4034 Deb re cen, Ko ló nia u. 27.
FMV-V-B/09-016/06

Ju hos Fe renc
4026 Deb re cen, Da ra bos u. 12.
FMV-V-B/09-001/06

Kiss Ist ván
4272 Sá ránd, Kos suth u. 9.
FMV-V-B/09-009/06

Ko má ro mi Ist ván
4030 Deb re cen, Elõ kert u. 20.
FMV-V-B/09-017/06

Mit ró An tal
4031 Deb re cen, Do rottya u. 11.
FMV-V-B/09-012/06

Pó sa fal vi At ti la
4031 Deb re cen, Ist ván út 101. fszt. 1.
FMV-V-B/09-014/06

Ste in bin der Fe renc
4032 Deb re cen, Bé kes sy B. u. 10. VII/63.
FMV-V-B/09-013/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bag di Gé za
4034 Deb re cen, Hu szár Gál u. 53.
FMV-Közl. ép.-A/09-077/07

Bag di Ti bor
4033 Deb re cen, Bu dai Nagy An tal u. 148.
FMV-Közl. ép.-A/09-111/10

Bá ló End re
4024 Deb re cen, Kos suth u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/09-070/07

Ba logh Gyu la
4027 Deb re cen, Fü re di u. 41/a. IX/38.
FMV-Közl. ép.-A/09-075/07

Csá ki Jó zsef
4028 Deb re cen, Ho mok u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/09-084/08

Cse re pes Jó zsef
4031 Deb re cen, De rék u. 49. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/09-067/07

Csu kás Ti bor
4032 Deb re cen, Tho mas Mann u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/09-091/08

Dan kó Ká roly
4033 Deb re cen, Sám so ni út 141/a. III/14.
FMV-Közl. ép.-A/09-088/08

Dé tár Lász ló
4200 Haj dú szo bosz ló, Ke reszt u. 3/a.
FMV-Közl. ép.-A/09-073/07

Di vi ki Ist ván
4225 Deb re cen, Szi legy há zi u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/09-098/09



Du dás Ró bert
4032 Deb re cen, Mar ton fal vi u. 6. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/09-110/10

Er de i né Nagy Má ria
4031 Deb re cen, De rék u. 46. fsz./2.
FMV-Közl. ép.-A/09-117/10

Fács ka Ká roly
4034 Deb re cen, Lé tai u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/09-109/10

Fa ze kas Tí mea
4200 Haj dú szo bosz ló, Eg res sy B. u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/09-113/10

Ger gely La jos
4027 Deb re cen, Dó zsa Gy. u. 16. I/5.
FMV-Közl. ép.-A/09-078/08

Har csa Nor bert
4032 Deb re cen, Ci vis u. 7. VII/56.
FMV-Közl. ép.-A/09-095/09

Hec ker Pat rik
4026 Deb re cen, Hon véd u. 54.
FMV-Közl. ép.-A/09-097/09

He ge dûs Ti bor
4080 Haj dú ná nás, Had nagy u. 46.
FMV-Közl. ép.-A/09-065/07

Hos só At ti la
4028 Deb re cen, Ho mok u. 55.
FMV-Közl. ép.-A/09-085/08

Ja necz And rás At ti la
4030 Deb re cen, Gáz ve ze ték u. 36.
FMV-Közl. ép.-A/09-080/08

Ka rá csony Lász ló
4241 Bocs ka i kert, Pil lan gó u. 47.
FMV-Közl. ép.-A/09-090/08

Ká roly Fe renc
4028 Deb re cen, Apa fi u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/09-072/07

Ka szás Sán dor
4183 Ka ba, Pe tõ fi u. 58.
FMV-Közl. ép.-A/09-114/10

Ka to na Mik lós
4030 Deb re cen, Bu dai Ézsa i ás u. 64.
FMV-Közl. ép.-A/09-102/09

Keszt ner An dor
4031 Deb re cen, Szé che nyi u. 85. I/7.
FMV-Közl. ép.-A/09-096/09

Keszt ner Zol tán
4031 Deb re cen, Szé che nyi u. 85.
FMV-Közl. ép.-A/09-094/08

Kiss Mik lós
4026 Deb re cen, Jó kai u. 17. fszt. 4.
FMV-Közl. ép.-A/09-099/09

Ko zák Já nos
4028 Deb re cen, Kór ház u. 7. I/2.
FMV-Közl. ép.-A/09-068/07

Koz ma Fe renc
4029 Deb re cen, Fé nyes ud var 14. VI/21.
FMV-Közl. ép.-A/09-086/08

Kusz kó Ta más Pé ter
4032 Deb re cen, Nagy er dei krt. 62/b.
FMV-Közl. ép.-A/09-100/09

Kür ti Pál
4031 Deb re cen, De rék út 26.
FMV-Közl. ép.-A/09-083/08

Li lik Csa ba Zsolt
4026 Deb re cen, Ven dég u. 89.
FMV-Közl. ép.-A/09-076/07

Lõ rincz De zsõ
4100 Be rettyó új fa lu, Vas út ál lo más út IV/2.
FMV-Közl. ép.-A/09-063/07

Mo csá ri At ti la
4225 Deb re cen-Jó zsa, Szi rom u. 35.
FMV-Közl. ép.-A/09-104/10

Nagy Im re
4032 Deb re cen, Bes se nyei u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/09-074/07

Nagy Im re
4029 Deb re cen, Csil lag u. 66.
FMV-Közl. ép.-A/09-108/10

Nagy Zol tán Im re
4100 Be rettyó új fa lu, Jegy zõ kert u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/09-082/08

Par ti Im ré né
4031 Deb re cen, Pos ta kert u. 18/B.
FMV-Közl. ép.-A/09-115/10

Pén zes Iboly An ge ló
4028 Deb re cen, Fé nyes ud var 17. IX/28.
FMV-Közl. ép.-A/09-062/07

Rom hán Ist ván
4029 Deb re cen, Ló rántf fy u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/09-062/07

Sass Bá lint
4033 Deb re cen, Lo vas u. 35.
FMV-Közl. ép.-A/09-071/07

Szász Csil la
4028 Deb re cen, Dam ja nich u. 36. fszt. 2.
FMV-Közl. ép.-A/09-069/07
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Tö rök Ti bor
4027 Deb re cen, Nyár u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/09-101/09

Var ga Oli vér
4033 Deb re cen, Sám so ni út 137/a. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-A/09-089/08

Va sas Ká roly Ti bor
4032 Deb re cen, Meny hárt Jó zsef tér 9. VII/59.
FMV-Közl. ép.-A/09-107/10

Za lai Ba lázs Lász ló
4025 Deb re cen, Si monf fy u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/09-119/10

Zen tay Ka ta lin
4029 Deb re cen, Csa pó u.85. IV/14.
FMV-Közl. ép.-A/09-116/10

„B” ka te gó ria

Ba gi Zol tán Pé ter
4060 Bal ma zúj vá ros, Kos suth tér 19/3. II/6.
FMV-Közl. ép.-B/09-105/10

Bal la Gyõ zõ
4026 Deb re cen, Kar u. 15.
FMV-Közl. ép.-B/09-106/10

Ba logh Im re
4032 Deb re cen, Je ri kó u. 15. I/1.
FMV-Közl. ép.-B/09-066/07

Bart ha Ani kó
4200 Haj dú szo bosz ló, At ti la u. 10.
FMV-Közl. ép.-B/09-112/10

Cseh Fe renc At ti la
4024 Deb re cen, Kan dia u. 9. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-B/09-103/09

He ge dûs Já nos
4064 Nagy he gyes, Arany J. u. 7/a.
FMV-Közl. ép.-B/09-118/10

Ko vács Ta más Pál
4029 Deb re cen, Mo nos tor u. 2. III/12.
FMV-Közl. ép.-B/09-081/08

Orosz Ist ván
4032 Deb re cen, Le hel u. 2. X/59.
FMV-Közl. ép.-B/09-087/08

Pet ri ko vics Ist ván
4031 Deb re cen, De rék u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/09-064/07

Tar di Bé la
4069 Egyek, Ság vá ri u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/09-093/08

Ur bán Sán dor
4033 Deb re cen, Kós K. u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/09-092/08

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Gir gás Ist ván
4029 Deb re cen, Kí gyó u. 39.
FMV-Közl. vv.-A/09-001/07

Gyö ke res Je nõ
4150 Püs pök la dány, Jog u. 12.
FMV-Közl. vv.-A/09-002/07

Papp Fe renc
4034 Deb re cen, Lut her u. 20.
FMV-Közl. vv.-A/09-003/07

„B” ka te gó ria

Sza bó Ta más Csa ba
4030 Deb re cen, Cser u. 20.
FMV-Közl. vv.-B/09-004/10

10 He ves me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bez zeg Lász ló
3200 Gyön gyös, Hárs fa út 7.
FMV-U-A/10-017/06

Bí ró Ist ván
3300 Eger, Fe je de lem út 17.
FMV-U-A/10-004/06

Bun dics Zol tán
3325 Nosz vaj, Töl gyes út 4.
FMV-U-A/10-032/06

Csu for Sán dor
3300 Eger, Rá kó czi út 37. fszt. 3.
FMV-U-A/10-020/06

Fe ke te Mi hály
3300 Eger, Má tyás ki rály út 66.
FMV-U-A/10-003/06

Föld esi Csa ba
3300 Eger, Ví zi mol nár út 3. 10/28.
FMV-U-A/10-018/06



Gá ber Já nos
3200 Gyön gyös, Far kas T. út 2.
FMV-U-A/10-022/06

Ha ja gos Lász ló
3300 Eger, Szé che nyi út 52. I/12.
FMV-U-A/10-019/06

Hol ló Lász ló
3200 Gyön gyös, Ko há ry út 22. IV/3.
FMV-U-A/10-006/06

Ko lozs vá ri Gyu la
3300 Eger, Vin cel lér is ko la út 18/a.
FMV-U-A/10-005/06

Ko vács Sán dor, Dr.
3300 Eger, Ber csé nyi út 19.
FMV-U-A/10-001/06

Nagy há zi Sán dor
3360 He ves, Szeg fû út 8.
FMV-U-A/10-033/06

No vák Sán dor
3300 Eger, Vá lyi út 11.
FMV-U-A/10-025/06

Pál Ist ván
3300 Eger, Ró zsa Ká roly út 18/a.
FMV-U-A/10-002/06

Tö rõ Im re
3200 Gyön gyös, Kó csag út 32.
FMV-U-A/10-007/06

Uta si Ben já min
3300 Eger, Tár ká nyi B. út 2.
FMV-U-A/10-012/06

„B” ka te gó ria

Bánsz ki Ist ván
3300 Eger, Mik száth út 3. 2/6.
FMV-U-B/10-010/06

Buk ta Já nos
3378 Me zõ sze me re, Sza bad ság út 55.
FMV-U-B/10-021/06

Fe hér Fe renc
3212 Gyön gyös ha lász, Szent györ gyi út 24.
FMV-U-B/10-016/06

Fe rencz Sán dor
3399 An dor nak tá lya, Hild J. út 23.
FMV-U-B/10-013/06

Hol ló Lász ló
3300 Eger, Vin cel lér is ko la út 1/5.
FMV-U-B/10-026/06

Kos kai Fe renc
3300 Eger, Bá rány út 26.
FMV-U-B/10-009/06

Mol nár Gyu la
3200 Gyön gyös, Gó lya út 105.
FMV-U-B/10-015/06

Nagy Im re
3250 Pé ter vá sá ra, Köz tár sa ság út 35.
FMV-U-B/10-034/06

Ócsai Sán dor
3384 Tar na mé ra, Bo co ná di út 27.
FMV-U-B/10-029/06

Se re gi Pé ter
3300 Eger, Ma lom árok út 26. I/5.
FMV-U-B/10-014/06

Sid ló De zsõ
3300 Eger, Sánc al ja út 27.
FMV-U-B/10-027/06

Ta si Zol tán
3232 Mát ra fü red, Hegy al ja út 35.
FMV-U-B/10-008/06

Tu za Jó zsef
3397 Mak lár, If jú ság út 21.
FMV-U-B/10-011/06

Var sá nyi Im re
3000 Hat van, Iri nyi Já nos út 12.
FMV-U-B/10-031/06

Zva ra Gá bor
3334 Szaj la, Tán csics út 1.
FMV-U-B/10-024/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bez zeg Lász ló
3200 Gyön gyös, Hárs fa út 7.
FMV-H-A/10-017/06

Bí ró Ist ván
3300 Eger, Fe je de lem út 17.
FMV-H-A/10-004/06

Bun dics Zol tán
3325 Nosz vaj, Töl gyes út 4.
FMV-H-A/10-032/06

Csu for Sán dor
3300 Eger, Rá kó czi út 37. fszt. 3.
FMV-H-A/10-020/06
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Fe ke te Mi hály
3300 Eger, Má tyás ki rály út 66.
FMV-H-A/10-003/06

Föld esi Csa ba
3300 Eger, Ví zi mol nár út 10/28.
FMV-H-A/10-018/06

Fri gyik Lász ló
3324 Fel sõ tár kány, Kis fa lu dy út 2/2.
FMV-H-A/10-023/06

Hol ló Lász ló
3200 Gyön gyös, Ko há ry út 22. IV/3.
FMV-H-A/10-006/06

Ko lozs vá ri Gyu la
3300 Eger, Vin cel lér is ko la út 18/a.
FMV-H-A/10-005/06

Ko vács Sán dor, Dr.
3300 Eger, Ber csé nyi út 19.
FMV-H-A/10-001/06

Nagy há zi Sán dor
3360 He ves, Szeg fû út 8.
FMV-H-A/10-033/06

No vák Sán dor
3300 Eger, Vá lyi út 11.
FMV-H-A/10-025/06

Pál Ist ván
3300 Eger, Ró zsa Ká roly út 18/a.
FMV-H-A/10-002/06

Tö rõ Im re
3200 Gyön gyös, Kó csag út 32.
FMV-H-A/10-007/06

Uta si Ben já min
3300 Eger, Tár ká nyi B. út 2.
FMV-H-A/10-012/06

„B” ka te gó ria

Bánsz ki Ist ván
3300 Eger, Mik száth út 2/6.
FMV-H-B/10-010/06

Buk ta Já nos
3378 Me zõ sze me re, Sza bad ság út 55.
FMV-H-B/10-021/06

Fe rencz Sán dor
3399 An dor nak tá lya, Hild J. út 23.
FMV-H-B/10-013/06

Hol ló Lász ló
3300 Eger, Vin cel lér is ko la út 1/5.
FMV-H-B/10-026/06

Kos kai Fe renc
3300 Eger, Bá rány út 26.
FMV-H-B/10-009/06

Mes ter Ist ván
3356 Komp olt, Al kot mány út 13.
FMV-H-B/10-030/06

Mol nár Gyu la
3200 Gyön gyös, Gó lya út 105.
FMV-H-B/10-015/06

Nagy Im re
3250 Pé ter vá sá ra, Köz tár sa ság út 35.
FMV-H-B/10-034/06

Sid ló De zsõ
3300 Eger, Sánc al ja út 27.
FMV-H-B/10-027/06

Tóth Ist ván
3348 Szil vás vá rad, Bé ke út 14.
FMV-H-B/10-028/06

Tu za Jó zsef
3397 Mak lár, If jú ság út 21.
FMV-H-B/10-011/06

Var sá nyi Im re
3000 Hat van, Iri nyi Já nos út 12.
FMV-H-B/10-031/06

Zva ra Gá bor
3334 Szaj la, Tán csics út 1.
FMV-H-B/10-024/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bí ró Ist ván
3300 Eger, Fe je de lem út 17.
FMV-V-A/10-004/06

Fe ke te Mi hály
3300 Eger, Má tyás ki rály út 66.
FMV-V-A/10-003/06

Ko vács Sán dor, Dr.
3300 Eger, Ber csé nyi út 19.
FMV-V-A/10-001/06

„B” ka te gó ria

Mes ter Ist ván
3356 Komp olt, Al kot mány út 13.
FMV-V-B/10-030/06



Mik si Jó zsef
3292 Ad ács, Kos suth út 11/a.
FMV-V-B/10-035/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bí ró Ist ván
3300 Eger, Hõ sök u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/10-072/09

Bo csi Ist ván
3200 Gyön gyös, Far kas T. út 11.
FMV-Közl. ép.-A/10-048/07

Bo ros Pé ter
3348 Szil vás vá rad, Eg ri u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/10-082/10

Buk ta Csa ba
3300 Eger, Rá kó czi út 18.
FMV-Közl. ép.-A/10-078/10

Buty ka Gé za
3200 Gyön gyös, Baj csy Zs. krt. 48.
FMV-Közl. ép.-A/10-077/09

Do bi At ti la
3300 Eger, Joó Já nos út 1.
FMV-Közl. ép.-A/10-055/07

Fó nagy pál Gé za
3300 Eger, Fa is ko la u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-A/10-057/08

Hús vé ti Iván Zol tán
3300 Eger, Só ház u. 16. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/10-058/08

Kor mos Mik lós
3300 Eger, Ker tész u. 137.
FMV-Közl. ép.-A/10-075/09

Krisz ti án Ti bor
3200 Gyön gyös, Csa lo gány út 38. II/4.
FMV-Közl. ép.-A/10-049/07

Lu kács Tóth Kál mán
3200 Gyön gyös, Lo ko di J. út 5. II/7.
FMV-Közl. ép.-A/10-036/07

Lu zsi Mik lós
3360 He ves, Sem mel we is út 55.
FMV-Közl. ép.-A/10-042/07

Ma y er Re zsõ
3300 Eger, Nap su gár u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/10-080/10

Ózs vá ri Lász ló, Dr.
3360 He ves, Bar tók B. út 18.
FMV-Közl. ép.-A/10-040/07

Tóth Ist ván
3300 Eger, Ív u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/10-081/10

Tó tok Pé ter
3231 Gyön gyös soly mos, Bá nyász u. 56.
FMV-Közl. ép.-A/10-062/09

„B” ka te gó ria

Baj csi né Tóth Ida
3231 Gyön gyös soly mos, Kos suth út 101.
FMV-Közl. ép.-B/10-060/08

Ba kos Zsolt
3036 Gyön gyös tar ján, Ist ván út 22.
FMV-Közl. ép.-B/10-052/07

Ba logh Sán dor
3388 Po rosz ló, Bem u. 19.
FMV-Közl. ép.-B/10-056/08

Bo csi Já nos
3390 Fü ze sa bony, Gár do nyi Gé za u. 4.
FMV-Közl. ép.-B/10-074/09

Daj kó Im re
3354 Tót fa lu, Kos suth út 63.
FMV-Közl. ép.-B/10-053/07

Dob rá di At ti la
3300 Eger, Val lon út 9. IX/28.
FMV-Közl. ép.-B/10-039/07

Go da Ala jos
3291 Vá mos györk, Kos suth út 22.
FMV-Közl. ép.-B/10-046/07

Ka kuk Gyu la
3214 Nagy ré de, Jó kai út 19.
FMV-Közl. ép.-B/10-043/07

Kiss End re
3023 Pe tõ fi bá nya, Hegy al ja út 35.
FMV-Közl. ép.-B/10-041/07

Kiss Ist ván
3300 Eger, Ber csé nyi u. 51/a.
FMV-Közl. ép.-B/10-071/09

Kiss Ist ván
3200 Gyön gyös, Hó vi rág út 52.
FMV-Közl. ép.-B/10-044/07

Kiss Lász ló
3378 Me zõ sze me re, Bocs kai út 6.
FMV-Közl. ép.-B/10-047/07
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Mé szá ros Zsolt
3390 Fü ze sa bony, Ker tész u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/10-079/10

Mol nár Csa ba
3200 Gyön gyös, Vá ros kert út 12.
FMV-Közl. ép.-B/10-051/07

Nagy Lász ló
3200 Gyön gyös, Dió fa út 49.
FMV-Közl. ép.-B/10-059/08

Sály Ist ván
3333 Ter pes, De ák F. út 4.
FMV-Közl. ép.-B/10-038/07

Tas ná di Lász ló
3383 He ves ve ze kény, Össze kö tõ út 9.
FMV-Közl. ép.-B/10-045/07

Tóth Lász ló
3300 Eger, Ba bo csay S. u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/10-068/09

Va lyon Jó zsef
3200 Gyön gyös, Kó csag u. 33/1.
FMV-Közl. ép.-B/10-073/09

Vé csey Je nõ
3324 Fel sõ tár kány, If jú ság u. 31.
FMV-Közl. ép.-B/10-061/08

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Chlu metz ky Ti bor
3000 Hat van, Vak Bottyán út 28.
FMV-Közl. vv.-A/10-037/07

Hor váth Ró bert
3300 Eger, Ba las sa B. út 1.
FMV-Közl. vv.-A/10-050/07

Vass Ist ván
3000 Hat van, Jó kai u. 36.
FMV-Közl. vv.-A/10-076/09

Vi tá nyi And rás
3390 Fü ze sa bony, Út tö rõ út 51/a.
FMV-Közl. vv.-A/10-054/07

„B” ka te gó ria

Ba ra nyi Bé la
3000 Hat van, Gár do nyi u. 6.
FMV-Közl. vv.-B/10-063/09

Ju hász Lász ló
3212 Gyön gyös ha lász, Fõ u. 57.
FMV-Közl. vv.-B/10-069/09

Má té György Mi hály
3000 Hat van, Tán csics M. u. 49.
FMV-Közl. vv.-B/10-064/09

Mol nár Mi hály
3000 Hat van, Rá kó czi út 2.
FMV-Közl. vv.-B/10-065/09

Papp Lász ló
3000 Hat van, Hor váth M. u. 11.
FMV-Közl. vv.-B/10-070/09

Pely he Gá bor
3390 Fü ze sa bony, Mik száth K. u. 8.
FMV-Közl. vv.-B/10-067/09

Szûcs Ist ván
3000 Hat van, Dézs ma szé ki u. 15.
FMV-Közl. vv.-B/10-066/09

11 Ko má rom-Esz ter gom me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba logh Ti bor
2544 Nesz mély, Má tyás ki rály u. 10.
FMV-U-A/11-010/06

Bán Gá bor
2890 Ta ta, Fe ke te u. 5/4.
FMV-U-A/11-012/06

Bán Gel lért
2890 Ta ta, Fe ke te u. 5/4.
FMV-U-A/11-014/06

De ák Im re
2900 Ko má rom, Ba bits u. 34.
FMV-U-A/11-019/06

Fe ke te Gyu la
2890 Ta ta, Eöt vös u. 19.
FMV-U-A/11-036/07

Har math Zol tán
2831 Tar ján, Csa lo gány u. 6.
FMV-U-A/11-028/06

Kis te le ki Jó zsef
2870 Kis bér, De ák Fe renc u. 19.
FMV-U-A/11-023/06



Mol nár Lász ló
2890 Ta ta, Bu dai Nagy A. u. 3.
FMV-U-A/11-018/06

Só vá gó Im re
2840 Orosz lány, Rá kó czi u. 49. II/3.
FMV-U-A/11-016/06

Sza bó Mik lós
2800 Ta ta bá nya, Ság vá ri u. 13/1.
FMV-U-A/11-029/06

To ma csek Jó zsef
2800 Ta ta bá nya, Skro ván I. u. 24.
FMV-U-A/11-027/06

„B” ka te gó ria

Bu ko vics Já nos
2500 Esz ter gom, Lõ rinc út 5. 3/5.
FMV-U-B/11-026/06

Hof fer Ár pád
2800 Ta ta bá nya, Szõ lõ hegy 14516 hrsz.
FMV-U-B/11-025/06

Ju hász Pé ter
2870 Kis bér, Kis ho mok u. 39.
FMV-U-B/11-024/06

Lang már Ist ván
2890 Ta ta, Bottyán J. u. 4.
FMV-U-B/11-031/06

Nyit rai Ist ván György
2890 Ta ta, Nap ló kert u. 3/d.
FMV-U-B/11-033/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bán Gá bor
2890 Ta ta, Fe ke te u. 5/4.
FMV-H-A/11-013/06

Fe ke te Gyu la
2890 Ta ta, Eöt vös u. 19.
FMV-H-A/11-037/07

Só vá gó Im re
2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai ltp. 108. 2/7.
FMV-H-A/11-020/06

Sza bó Mik lós
2800 Ta ta bá nya, Ság vá ri u. 13/1.
FMV-H-A/11-030/06

„B” ka te gó ria

La bant And rás
2837 Vér tes szõ lõs, Ká nya u. 5.
FMV-H-B/11-034/06

Lang már Ist ván
2890 Ta ta, Bottyán J. u. 4.
FMV-H-B/11-032/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Só vá gó Im re
2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai ltp. 108. 2/7.
FMV-V-A/11-021/06

Sze csõ dy Ta más
2890 Ta ta, So mo gyi B. u. 29.
FMV-V-A/11-022/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba lázs Gyu la
2525 Baj na, Sza bad ság u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/11-038/07

Ba logh Ti bor
2544 Nesz mély, Má tyás ki rály u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/11-005/10

Bá nya vá ri Gá bor
2536 Nyer ges új fa lu, Köl csey u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/11-007/10

Do ba György
2890 Ta ta, Roz go nyi u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/11-008/10

He né zi Gá bor
2890 Ta ta, Esze Ta más u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/11-072/10

Ke len föl di Fe renc
2510 Do rog, Eöt vös u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/11-056/08

Kis gyõ ri Ru dolf
2536 Nyer ges új fa lu, Du na u. 1. 4/3.
FMV-Közl. ép.-A/11-049/08

Kom ját hy Lász ló
2800 Ta ta bá nya, Bár dos la kó park 2/C. II/4.
FMV-Közl. ép.-A/11-017/06
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Ku cse ra Jó zsef
2522 Orosz lány, De ák F. u. 103.
FMV-Közl. ép.-A/11-059/08

La ka tos Im re
2890 Ta ta, Ba csó Bé la u. 66/2.
FMV-Közl. ép.-A/11-062/09

Lá po si Já nos
2532 To ko dal tá ró, Asz ta los u. 39.
FMV-Közl. ép.-A/11-035/07

Mé szá ros Bé la
2834 Tar dos, Ó fa lu sor 13.
FMV-Közl. ép.-A/11-074/10

Pet ko vics Zol tán
2890 Ta ta, Tán csics u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/11-041/07

Pin tér Lász ló
2500 Esz ter gom, Do bo gó kõi u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/11-011/10

Pit lik Lász ló
2500 Esz ter gom, Ara di vér ta núk te re 2/a.
FMV-Közl. ép.-A/11-061/08

Rösszer Ró bert
2852 Kecs kéd, Hu nya di u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/11-046/07

Sáf rán Jó zsef
2900 Ko má rom, Já szai M. u. 22/a.
FMV-Közl. ép.-A/11-002/10

Schan zen ba cher né Mo no ri-Kiss And rea
2851 Kör nye, Som lói u. 39/F.
FMV-Közl. ép.-A/11-075/10

Si mon Jó zsef
2510 Do rog, Zrí nyi u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/11-004/10

So mo gyi Já nos
2921 Ko má rom, Gyöngy vi rág u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/11-069/10

Sü tõ Pé ter
2890 Ta ta, Ba csó Bé la u. 52/A.
FMV-Közl. ép.-A/11-076/10

Sza bó Fe renc
2890 Ta ta, Ta vasz u. 103.
FMV-Közl. ép.-A/11-040/07

Sza lay Ala jos
2941 Ács, Fáy And rás u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/11-055/08

Sze ke res Gá bor
2521 Csol nok, Le ány vá ri u. 34.
FMV-Közl. ép.-A/11-043/07

Tran ker Er vin
2840 Orosz lány, Rá kó czi u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/11-052/08

Ur bán Zol tán
2510 Do rog, Ba las sa u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/11-054/08

Vas György Au rél
2500 Esz ter gom, Sí po ló hegy 12028 hrsz.
FMV-Közl. ép.-A/11-050/08

Vö rös Ist ván
2942 Na gyig mánd, Baj csy u. 67.
FMV-Közl. ép.-A/11-045/07

Zsup po nits Je nõ
2890 Ta ta, Kiss Er nõ u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/11-015/06

„B” ka te gó ria

An czen ber ger Nán dor
2900 Ko má rom, Ig mán di u. 37. IV/1.
FMV-Közl. ép.-B/11-067/10

Fe hér Ist ván
2911 Mo csa, Szõ lõ u. 42.
FMV-Közl. ép.-B/11-051/08

Fo ga ra si Mik lós Já nos
2885 Ba kony bánk, Tán csics u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/11-077/10

Fri gyes Gá bor
2840 Orosz lány, Kos suth u. 21.
FMV-Közl. ép.-B/11-053/08

Ge ren csé ri And rea
2541 Lá bat lan, Pisz kei ltp. 7/3. I/3.
FMV-Közl. ép.-B/11-071/10

Gyõ rik Csa ba
2800 Ta ta bá nya, Ru dolf u. 24.
FMV-Közl. ép.-B/11-042/07

Ho lics ka La jos
2510 Do rog, Eöt vös u. 38.
FMV-Közl. ép.-B/11-060/08

Ká nya Jó zsef
2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai ltp. 326. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-B/11-063/09

Ko lok Já nos
2890 Ta ta, Má jus 1. út 8.
FMV-Közl. ép.-B/11-048/08

Ko vács Gá bor né
2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai ltp. 327. II/6.
FMV-Közl. ép.-B/11-065/09



Kört vé lye si György

2534 Tát, Fõ u. 160.

FMV-Közl. ép.-B/11-003/10

Lun czer György

2836 Baj, Vö rös marty u. 7.

FMV-Közl. ép.-B/11-064/09

Né meth Ist ván

2870 Kis bér, Per czel u. 37.

FMV-Közl. ép.-B/11-039/07

Pál di Jó zsef

2541 Lá bat lan, Rá kó czi u. 212.

FMV-Közl. ép.-B/11-047/07

Pa u lik End re

2890 Ta ta, Kal ló u. 16/A.

FMV-Közl. ép.-B/11-068/10

Sza bó Zol tán

2800 Ta ta bá nya, Ady E. u. 34.

FMV-Közl. ép.-B/11-001/10

Sze i fert Ta más

2541 Lá bat lan, Kam be rek dû lõ 

FMV-Közl. ép.-B/11-070/10

Vas vá ri György

2903 Ko má rom, Köl csey u. 1.

FMV-Közl. ép.-B/11-057/08

Zi gó Ist ván

2890 Ta ta, Arany J. u. 14.

FMV-Közl. ép.-B/11-009/10

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ben csik Ta más

2903 Ko má rom, Vá ci Mi hály u. 14.

FMV-Közl. vv.-A/11-073/10

Bo ros Bé la

2903 Ko má rom, Kri vá csy u. 5.

FMV-Közl. vv.-A/11-066/09

Edel ma y er Ró bert

2800 Ta ta bá nya, Szõ lõ domb u. 110.

FMV-Közl. vv.-A/11-058/08

Skri hár Zol tán

2870 Kis bér, Kin csem u. 16.

FMV-Közl. vv.-A/11-044/07

12 Nóg rád me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Al má sy Ri chárd

2660 Ba las sa gyar mat, Nyír je si u. 16.

FMV-U-A/12-009/06

Ba lázs At ti la

2654 Rom hány, Ara di u. 5.

FMV-U-A/12-002/06

Be rek völ gyi Jó zsef

2649 Dej tár, Sza bad ság út 31.

FMV-U-A/12-024/07

Jó zsa At ti la

3100 Sal gó tar ján, Sze der köz 1.

FMV-U-A/12-010/06

Ka sza Gyu la

3078 Bá tony te re nye, Má tyás király út 20.

FMV-U-A/12-014/06

Ko vács Pé ter

2660 Ba las sa gyar mat, Szent Im re út 4.

FMV-U-A/12-001/06

Oláh Pál

3100 Sal gó tar ján, For gách u. 49.

FMV-U-A/12-011/06

Pá ger La jos

3100 Sal gó tar ján, Arany J. út 15.

FMV-U-A/12-003/06

Ser fõ zõ Ta más Zol tán

3100 Sal gó tar ján, Kis tar ján út 4. X/3.

FMV-U-A/12-021/06

Tá csik Gá bor

3100 Sal gó tar ján, Domb u. 12.

FMV-U-A/12-012/06

Tan ka Pál

2643 Di ós je nõ, Jog út 44.

FMV-U-A/12-079/06

Tóth Gá bor

3104 Sal gó tar ján, Gor kij krt. 27.

FMV-U-A/12-013/06

Vi da At ti la

2660 Ba las sa gyar mat, Hét ve zér út 3.

FMV-U-A/12-017/06
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„B” ka te gó ria

Bar tus Sán dor
3170 Szé csény, Bát ho ry út  15.
FMV-U-B/12-007/06

Decz ky La jos
3070 Bá tony te re nye, Li get út 6.
FMV-U-B/12-015/06

Ho mor Jó zsef
2660 Ba las sa gyar mat, Rá kó czi út 123.
FMV-U-B/12-004/06

Ma ko vi nyi Jó zsef
2660 Ba las sa gyar mat, Hu nya di út 12. I/5. 12.
FMV-U-B/12-005/06

Mi hály Pál
2660 Ba las sa gyar mat, Rá kó czi út 98-126.
FMV-U-B/12-019/06

Mol nár Jó zsef
3060 Pász tó, Mun ká csy út 7.
FMV-U-B/12-022/06

Sza bó At ti la
3100 Sal gó tar ján, Mun kás út 8.
FMV-U-B/12-025/07

Sza bó Ist ván
2659 Ér sek vad kert, Hu nya di út 50.
FMV-U-B/12-023/06

Sze nog rá di Lász ló
3104 Sal gó tar ján, Kál mán Im re u. 54. 22.
FMV-U-B/12-006/06

Szo mor Jó zsef
2660 Ba las sa gyar mat, Ha jós Alf réd u. 7.
FMV-U-B/12-018/06

Tóth Zol tán
2660 Ba las sa gyar mat, Ma dách li get u. 1. ÉP. 2/2. 1.
FMV-U-B/12-008/06

Voj tek Gá bor
3064 Szur dok püs pö ki, Sza bad ság út 64.
FMV-U-B/12-020/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Al má sy Ri chárd
2660 Ba las sa gyar mat, Nyír je si u. 16.
FMV-H-A/12-009/06

Ba lázs At ti la
2654 Rom hány, Ara di u. 5.
FMV-H-A/12-002/06

Be rek völ gyi Jó zsef
2649 Dej tár, Sza bad ság út 31.
FMV-H-A/12-024/07

Jó zsa At ti la
3100 Sal gó tar ján, Sze der köz 1.
FMV-H-A/12-010/06

Ka sza Gyu la
3078 Bá tony te re nye, Má tyás király út 20.
FMV-H-A/12-014/06

Ko vács Pé ter
2660 Ba las sa gyar mat, Szent Im re út 4.
FMV-H-A/12-001/06

Oláh Pál
3100 Sal gó tar ján, For gách u. 49.
FMV-H-A/12-011/06

Pá ger La jos
3100 Sal gó tar ján, Arany J. út 15.
FMV-H-A/12-003/06

Ser fõ zõ Ta más Zol tán
3100 Sal gó tar ján, Kis tar ján út 4. X/3.
FMV-H-A/12-021/06

Tá csik Gá bor
3100 Sal gó tar ján, Domb u. 12.
FMV-H-A/12-012/06

Tan ka Pál
2643 Di ós je nõ, Jog út 44
FMV-H-A/12-080/06

Tóth Gá bor
3104 Sal gó tar ján, Gor kij krt. 27.
FMV-H-A/12-013/06

Ver se gi Sza bolcs
3100 Sal gó tar ján, Med ves krt. 21.
FMV-H-A/12-016/06

Vi da At ti la
2660 Ba las sa gyar mat, Hét ve zér út 3.
FMV-H-A/12-017/06

„B” ka te gó ria

Bar tus Sán dor
3170 Szé csény, Bát ho ry út 15.
FMV-H-B/12-007/06

Decz ky La jos
3070 Bá tony te re nye, Li get út 6.
FMV-H-B/12-015/06

Ho mor Jó zsef
2660 Ba las sa gyar mat, Rá kó czi út 123.
FMV-H-B/12-004/06



Ma ko vi nyi Jó zsef
2660 Ba las sa gyar mat, Hu nya di út 12. I/5. 12.
FMV-H-B/12-005/06

Mi hály Pál
2660 Ba las sa gyar mat, Rá kó czi út 98-126.
FMV-H-B/12-019/06

Sza bó At ti la
3100 Sal gó tar ján, Mun kás út 8.
FMV-H-B/12-025/07

Sza bó Ist ván
2659 Ér sek vad kert, Hu nya di út 50.
FMV-H-B/12-023/06

Sze nog rá di Lász ló
3104 Sal gó tar ján, Kál mán Im re u. 54. 22.
FMV-H-B/12-006/06

Szo mor Jó zsef
2660 Ba las sa gyar mat, Ha jós Alf réd u. 7.
FMV-H-B/12-018/06

Tóth Zol tán
2660 Ba las sa gyar mat, Ma dách li get u. 1. ÉP. 2/2. 1.
FMV-H-B/12-008/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ko vács Pé ter
2660 Ba las sa gyar mat, Szent Im re út 4.
FMV-V-A/12-001/06

Tan ka Pál
2643 Di ós je nõ, Jog út 44
FMV-V-A/12-081/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba ra nyi La jos né
3100 Sal gó tar ján, Med ves krt. 80.
FMV-Közl. ép.-A/12-026/07

Be recz At ti la
3070 Bá tony te re nye, Hó vi rág út 1.
FMV-Közl. ép.-A/12-030/08

Do bos Csa ba
3104 Sal gó tar ján, Ki ni zsi Pál út 33.
FMV-Közl. ép.-A/12-039/08

Fe hér Ti bor
3060 Pász tó, Hu nya di út 18. III/8.
FMV-Közl. ép.-A/12-029/08

Fe ke te Ti bor Ákos
3070 Bá tony te re nye, Jó sze ren csét út 35.
FMV-Közl. ép.-A/12-055/10

Fil csik Hen ri et te
2688 Va nyarc, Ve res Pál né út 38.
FMV-Közl. ép.-A/12-054/10

Frá ter Ist ván
3100 Sal gó tar ján, Kõ vi rág út 19.
FMV-Közl. ép.-A/12-038/08

Gom bos Ba lázs
3100 Sal gó tar ján, Zrí nyi M. út 13.
FMV-Közl. ép.-A/12-027/07

Ha laj Lász ló
2659 Ér sek vad kert, Já no si út 3.
FMV-Közl. ép.-A/12-048/09

Hor váth An tal
3181 Ka ran csal ja, Rá kó czi út 184.
FMV-Közl. ép.-A/12-045/09

Ju hász György
3100 Sal gó tar ján, Dam ja nich út 64.
FMV-Közl. ép.-A/12-044/08

Ka rá csony Sán dor
2610 Nõ tincs, Sza bad ság út  48.
FMV-Közl. ép.-A/12-049/10

Kecs kés Fe renc An tal
3100 Sal gó tar ján, Pécs kõ út 8. VI/25.
FMV-Közl. ép.-A/12-040/08

Papp Fe renc
3100 Sal gó tar ján, Al kot mány út 7.
FMV-Közl. ép.-A/12-041/08

Pav lo kin At ti la
2698 Mo ho ra, Pe tõ fi út 23.
FMV-Közl. ép.-A/12-028/07

Sza bó Sza bolcs
3100 Sal gó tar ján, Öt vö zet gyár út 11.
FMV-Közl. ép.-A/12-053/10

Tol má csi Fe renc
3104 Sal gó tar ján, Ke szi út 48.
FMV-Közl. ép.-A/12-031/08

Ür mös sy Ákos
3078 Bá tony te re nye, Klap ka út 14.
FMV-Közl. ép.-A/12-035/08

Van dor nyik Dé nes Já nos
2660 Ba las sa gyar mat, Ve res Pál né út 1/a.
FMV-Közl. ép.-A/12-034/08

Vi li mi Sán dor
3102 Sal gó tar ján, Pe tõ fi út 80/b.
FMV-Közl. ép.-A/12-032/08
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„B” ka te gó ria

Bi bók Ist ván
3078 Bá tony te re nye, Ko dály Z. út 1/a.
FMV-Közl. ép.-B/12-042/08

Bo tos Ró bert
3132 Nóg rád me gyer, Arany J. út 3.
FMV-Közl. ép.-B/12-046/09

Du dás Ist ván
2654 Rom hány, Kos suth út 64
FMV-Közl. ép.-B/12-052/10

Gyu ris Zsolt
2639 Ber ne ce ba rá ti, Bocs kai út 2.
FMV-Közl. ép.-B/12-036/08

Jan kó Er vin né
2617 Al só pe tény, Kos suth út 16.
FMV-Közl. ép.-B/12-043/08

Ka lács ka Fe renc
2660 Ba las sa gyar mat, Jó kai út 36
FMV-Közl. ép.-B/12-050/10

Kris tóf  Lász ló
2660 Ba las sa gyar mat, Ara di út 21.
FMV-Közl. ép.-B/12-037/08

Nagy Ti bor
2610 Nõ tincs, Rá kó czi út 6.
FMV-Közl. ép.-B/12-047/09

Rá di At ti la
3170 Szé csény, Pe tõ fi Sán dor u. 21.
FMV-Közl. ép.-B/12-051/10

Ste fán Sán dor
3078 Bá tony te re nye, Klap ka út 9.
FMV-Közl. ép.-B/12-033/08

13 Pest me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ágos ton La jos
2340 Kis kun lac há za, Tát ra u. 15.
FMV-U-A/13-122/06

Be kes Csa ba
2072 Zsám bék, Gá bor Áron u. 9.
FMV-U-A/13-121/06

Bü ki Ákos
2220 Ve csés, Jó kai u. 105.
FMV-U-A/13-112/06

De li Ár pád, Dr.
2081 Pi lis csa ba, Bé la ki rály u. 95.
FMV-U-A/13-089/06

Do bos sy Sán dor
2230 Gyöm rõ, Ber csé nyi u. 24.
FMV-U-A/13-067/06

Drob ni Lász ló
2000 Szent end re, Smol ni ca stny. 8/1.
FMV-U-A/13-029/06

Ele kes Sán dor
2120 Du na ke szi, Ba rát ság u. 26.
FMV-U-A/13-129/06

Fell ner At ti la
2040 Bu da örs, Ady End re u. 32.
FMV-U-A/13-035/06

Gyar ma ti Zol tán
2600 Vác, Kar csú A. u. 1/c.
FMV-U-A/13-049/06

Gyöngy hal mi Fe renc
2030 Érd, Mu rá nyi u. 16.
FMV-U-A/13-026/06

Ha lász Ti bor
2092 Bu da ke szi, Hu szár u. 8.
FMV-U-A/13-047/06

Hal mi Ti bor
2335 Tak sony, Szi get nya ra ló 18.
FMV-U-A/13-028/06

Har sá nyi Ár pád
2330 Du na ha rasz ti, Né me di út 49.
FMV-U-A/13-052/06

Hlo gyik Ta más
2085 Pi lis vö rös vár, Kál vá ria u. 244/a.
FMV-U-A/13-062/06

Hor váth Ist ván
2092 Bu da ke szi, Hu nor u. 9.
FMV-U-A/13-076/06

Hu si Már ton
2083 Soly már, Pa no rá ma út 57.
FMV-U-A/13-040/06

Il ler Jó zsef
2220 Ve csés, Kü kül lõi u. 39.
FMV-U-A/13-001/06

Kéz ér Gyu la
2030 Érd, Ba júsz fû u. 34.
FMV-U-A/13-058/06

Kiss Ti bor
2013 Po máz, Ka to na J. u. 2118/44.
FMV-U-A/13-010/06



Kó ro di Já nos
2112 Ve res egy ház, Fe hér ló u. 8.
FMV-U-A/13-098/06

Kosz to la Já nos
2300 Rác ke ve, Ady End re u. 33.
FMV-U-A/13-092/06

Ko vács György
2083 Soly már, Ka zin czy u. 22.
FMV-U-A/13-043/06

Lász ló Sán dor
2030 Érd, Gyöngy vi rág u.  4/a.
FMV-U-A/13-038/06

Lõ rincz Sán dor
2100 Gö döl lõ, Szt. Já nos u. 30/b.
FMV-U-A/13-103/06

Már kus Ta más
2120 Du na ke szi, Ma dách I. u. 19.
FMV-U-A/13-104/06

Már ton Já nos
2119 Pé cel, Baj csy Zs. u. 41.
FMV-U-A/13-044/06

Mé der Lász ló
2310 Szi get szent mik lós, Sza bó u. 26/b.
FMV-U-A/13-118/06

Med ve dovsz ky Bé la
2225 Ül lõ, Ber kes A. u. 64.
FMV-U-A/13-123/06

Né meth Lász ló
2310 Szi get szent mik lós, Bar tók Bé la u. 9.
FMV-U-A/13-063/06

Pá kay Bé la
2310 Szi get szent mik lós, Bar tók Bé la u. 17.
FMV-U-A/13-053/06

Pán czél Ot tó Pé ter
2053 Her ceg ha lom, Li get u. 14.
FMV-U-A/13-127/06

Pa ta ki Ru dolf
2097 Pi lis bo ros je nõ, Hegy al ja u. 10.
FMV-U-A/13-069/06

Pe tõcz Lász ló
2600 Vác, Már ci us 15. tér 16-18.
FMV-U-A/13-108/06

Se bes tyény Pé ter
2072 Zsám bék, Meggyes u. 10.
FMV-U-A/13-071/06

Sel me czi Irén
2097 Pi lis bo ros je nõ, Bu dai út 74.
FMV-U-A/13-126/06

Só lyom Je nõ
2051 Bi a tor bágy, Is ko la u. 6.
FMV-U-A/13-033/06

Ste i ger wald Gá bor
2040 Bu da örs, Sza bad ság u. 116.
FMV-U-A/13-080/06

Su bert Ist ván
2030 Érd, Riz ling u. 26.
FMV-U-A/13-090/06

Szász Jó zsef Ró bert
2132 Göd, Árok par ti fa sor 6.
FMV-U-A/13-032/06

Szend rõi Ta más
2094 Nagy ko vá csi, Hárs fa u. 11.
FMV-U-A/13-054/06

Tár ká nyi Lász ló
2131 Göd, Zim pel K. u. 30.
FMV-U-A/13-110/06

Tor nallyay Zol tán
2000 Szent end re, Szél ke rék u. 13.
FMV-U-A/13-051/06

Tóth Fe renc
2040 Bu da örs, Sza bad ság u. 397.
FMV-U-A/13-013/06

Ze ke Já nos
2760 Nagy ká ta, Vá ci M. u. 11.
FMV-U-A/13-105/06

Ze le nyánsz ki And rás
2310 Szi get szent mik lós, Tök öli u. 54/b.
FMV-U-A/13-115/06

Zsig mond Mik lós
2092 Bu da ke szi, Kert u.  28/c.
FMV-U-A/13-027/06

Zsi la Gé za
2030 Érd, Mes ter u. 24.
FMV-U-A/13-003/06

„B” ka te gó ria

Bí ró Gá bor
2131 Göd, Ka zin czy F. u. 105.
FMV-U-B/13-125/06

Bo csi Sán dor
2040 Bu da örs, Szi vár vány u. 6.
FMV-U-B/13-070/06

Bo da Sán dor
1139 Bu da pest, Haj dú u.  29.
FMV-U-B/13-094/06
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Bo tond Lász ló né
2030 Érd, Ür mös u. 69/a.
FMV-U-B/13-086/06

Bra un Mi hály
2100 Gö döl lõ, Má tyás ki rály u. 46.
FMV-U-B/13-042/06

Dió sze gi György At ti la
2364 Ócsa, Rá kó czi u. 1.
FMV-U-B/13-034/06

Ekárt End re
2151 Fót, Tu li pán u.  1.
FMV-U-B/13-046/06

Fe ren czi Im re
2310 Szi get szent mik lós, Gár do nyi u. 17.
FMV-U-B/13-030/06

For czek Gá bor
2370 Da bas, And rás sy u. 44.
FMV-U-B/13-075/06

Goly ha Ta más
2024 Kis oro szi, Szé che nyi u. 339.
FMV-U-B/13-068/06

Haj ga tó Ká roly
2600 Vác, Ha nusz u. 21.
FMV-U-B/13-128/06

Hor váth Ist ván
2092 Bu da ke szi, Hu nor u. 9.
FMV-U-B/13-076/06

Hrut ka Pé ter
2209 Pé te ri, Pe tõ fi út 124.
FMV-U-B/13-116/06

Isztl Pé ter
2120 Du na ke szi, Kosz to lá nyi u. 9/a.
FMV-U-B/13-084/06

Ka bai Jó zsef
2092 Bu da ke szi, Ken der föld u. 6.
FMV-U-B/13-061/06

Ké ri György
2370 Da bas, Klap ka u. 22.
FMV-U-B/13-050/06

Ko vács György
2040 Bu da örs, Kas sai u. 33.
FMV-U-B/13-045/06

Ko vács Jó zsef
2713 Nyárs apát, Pos ta u. 16.
FMV-U-B/13-041/06

Ma y er Jó zsef
2092 Bu da ke szi, Fõ u. 165.
FMV-U-B/13-111/06

Mol nár Mi hály
2116 Zsám bok, Jó zsef A. u. 34.
FMV-U-B/13-097/06

Nagy An tal
2230 Gyöm rõ, Tu li pán u. 44.
FMV-U-B/13-048/06

Nagy Lász ló
2131 Göd, Mó ricz Zs. u. 34.
FMV-U-B/13-077/06

Pál Sán dor
2040 Bu da örs, Kis mar to ni u. 74.
FMV-U-B/13-117/06

Pa ta ki Zsolt
2700 Ceg léd, Kül sõ-Bu dai út 12.
FMV-U-B/13-057/06

Pör ge Ist ván
2097 Pi lis bo ros je nõ, Szõ lõ u. 4.
FMV-U-B/13-082/06

Pup pán Lász ló
2000 Szent end re, Tö rök völ gyi út 10.
FMV-U-B/13-011/06

Sza ba dos Pé ter
2030 Érd, Mér nök u. 1/a.
FMV-U-B/13-087/06

Ta la bér De zsõ
2120 Du na ke szi, Ba rát ság u. 21. VI. 36/a.
FMV-U-B/13-083/06

Tóth Bé la
2700 Ceg léd, Dam ja nich u.  49.
FMV-U-B/13-039/06

Un gu re án Lász ló né
2700 Ceg léd, Víz u. 9/a.
FMV-U-B/13-109/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bak sy Lász ló
2040 Bu da örs, Má ria völgy u.  14.
FMV-H-A/13-017/06

Bor bély Ta más Zol tán
2151 Fót, Ju hász Gy. u. 42/b.
FMV-H-A/13-065/06

Bo ros Pé ter
2040 Bu da örs, Pf.: 56. 
FMV-H-A/13-015/06



Bo ros Ta más
2051 Bi a tor bágy, Rá kó czi u 43.
FMV-H-A/13-023/06

Gön czi Zsolt
2030 Érd, Tár no ki u. 124.
FMV-H-A/13-059/06

Il ler Jó zsef
2220 Ve csés, Kü kül lõi u. 39.
FMV-H-A/13-101/06

Joó Gyu la
2145 Ke re pes, Jó zsef A. tér  2.
FMV-H-A/13-022/06

Ké ki Mik lós
2014 Cso bán ka, Ná das u. 48.
FMV-H-A/13-102/06

Ke ré nyi né Há mo ri Ju dit
2040 Bu da örs, Sza bad ság u.  397.
FMV-H-A/13-014/06

Ko kas Pé ter
2000 Szent end re, Fo goly u.  6.
FMV-H-A/13-018/06

Lip tai Bé la
2144 Ke re pes, Vö rös marty u. 53.
FMV-H-A/13-020/06

Orosz Ká roly
2051 Bi a tor bágy, Ba ross G. u. 21.
FMV-H-A/13-085/06

Pa ta ki Ru dolf
2097 Pi lis bo ros je nõ, Hegy al ja u. 10.
FMV-H-A/13-114/06

Sit ku Lász ló
2045 Tö rök bá lint, At ti la u. 18.
FMV-H-A/13-119/06

Ta kács De zsõ Zsolt
2040 Bu da örs, Sza bad ság u. 397.
FMV-H-A/13-016/06

Tár ká nyi Lász ló
2131 Göd, Zim pel K. u. 30.
FMV-H-A/13-110/06

Tát rai Alf réd
2051 Bi a tor bágy, Ybl M. u. 20.
FMV-H-A/13-093/06

Vö rös Ba lázs
2011 Bu da ka lász, Mun ká csy u. 12.
FMV-H-A/13-081/06

„B” ka te gó ria

Gön czi Mi hály
2030 Érd, Tár no ki u.  124.
FMV-H-B/13-059/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

De li Ár pád, Dr.
2081 Pi lis csa ba, Bé la ki rály u. 95.
FMV-V-A/13-089/06

Ka lács ka Já nos
2120 Du na ke szi, Ba ross Gá bor u. 2/b.
FMV-V-A/13-073/06

Kot lár Já nos
2700 Ceg léd, Tán csics u. 36.
FMV-V-A/13-074/06

Mus ko vics György
2461 Tár nok, Bé la u. 2.
FMV-V-A/13-099/06

Víg Gyu la
2621 Ve rõ ce, Er dész u.  4.
FMV-V-A/13-012/06

Víg Gyu lá né
2621 Ve rõ ce, Er dész u. 4.
FMV-V-A/13-004/06

Ze ke Já nos
2760 Nagy ká ta, Vá ci M. u. 11.
FMV-V-A/13-105/06

„B” ka te gó ria

Bor sos Ist ván
2700 Ceg léd, Pe tõ fi u. 13.
FMV-V-B/13-120/06

Hor váth Ist ván
2131 Al só göd, Bé ke u. 55.
FMV-V-B/13-072/06

Ki rály Je nõ
2700 Ceg léd, Rá kó czi út 37/A.
FMV-V-B/13-095/06

Kó kai Sán dor
2194 Tu ra, Szent Ist ván u. 44.
FMV-V-B/13-021/06
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Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

An ge li Aran ka
2040 Bu da örs, Pat kó u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/13-026/10

Ara tó Ba lázs Sán dor
2163 Vác rá tót, Szé che nyi út 27.
FMV-Közl. ép.-A/13-032/07

Ba la ton Ta más
2120 Du na ke szi, Fó ti u. 69.
FMV-Közl. ép.-A/13-018/10

Ba lá zsy Ka ta lin
2117 Isa szeg, Va dász u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/13-051/07

Bán György
2030 Érd, Ala dár u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/13-027/10

Ba u er Já nos
2318 Szi get szent már ton, Kos suth u. 66.
FMV-Közl. ép.-A/13-035/09

Bik si né Szi lá gyi Er zsé bet
2440 Száz ha lom bat ta, Há ga L. u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/13-002/10

Bó dis Fe renc
2134 Szõd, Jó zsef At ti la u. 43.
FMV-Közl. ép.-A/13-004/09

Bod nár Pé ter
2120 Du na ke szi, Mál nás u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/13-017/10

Bo dor Ti bor
2310 Szi get szent mik lós, Bát ho ry u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/13-013/09

Bo kor Bar na Ist ván
2030 Érd, Ipa ros u. 69.
FMV-Közl. ép.-A/13-011/10

Boncz Zol tán
2225 Ül lõ, Gár do nyi u. 62.
FMV-Közl. ép.-A/13-033/10

Buj do só Já nos
2040 Bu da örs, Ibo lya u. 55/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-021/07

Czucz Bé la Pé ter
2339 Ma jos há za, Zrí nyi M. u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/13-024/09

De zsé nyi Pé ter
2360 Gyál, Ber csé nyi u. 50.
FMV-Közl. ép.-A/13-043/07

Di e nes Pé ter
2045 Tö rök bá lint, Jó zsef hegy u. 59.
FMV-Közl. ép.-A/13-052/07

Dúzs György
2310 Szi get szent mik lós, Szent mik lós u. 3/b.
FMV-Közl. ép.-A/13-017/08

Er dé lyi Ti bor
2100 Gö döl lõ, As bóth u. 13/b.
FMV-Közl. ép.-A/13-023/08

Fran kó Pé ter
2131 Göd, Pe tõ fi u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/13-017/09

Fri ed rich Gyu la
2089 Tel ki, Pi pacs köz 7.
FMV-Közl. ép.-A/13-046/07

Göncz Lász ló
2051 Bi a tor bágy, Ha tár út 1.
FMV-Közl. ép.-A/13-031/08

Gye nei Nán dor Je nõ
2092 Bu da ke szi, Szél u. 40.
FMV-Közl. ép.-A/13-005/10

Ha va si Zol tán
2000 Szent end re, Szent lász lói út 157/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-015/08

He ge dûs Jó zsef
2131 Göd, Lánc híd u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/13-044/07

He gyi Zol tán
2040 Bu da örs, Tûz kõ he gyi u. 23.
FMV-Közl. ép.-A/13-037/09

He li And rás
2367 Új har tyán, Er dõ sor u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/13-025/09

Híd vé gi Ré ka
2693 Ber ne ce ba rá ti, Bocs kai u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/13-009/07

Hin dy At ti la
2092 Bu da ke szi, Szé che nyi u. 137.
FMV-Közl. ép.-A/13-005/09

Hor váth Fri gyes
2000 Szent end re, Já nos u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/13-030/08

Hor váth Zol tán
2370 Da bas, Ady E. u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/13-016/08

Hu bi na Ist ván, Dr.
2000 Szent end re, Rad nó ti u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/13-041/07



Hu szák Já nos
2600 Vác, Rácz Pál. u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/13-020/09

Ja not ka Já nos
2030 Érd, Fõ u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/13-030/07

Já rai Csa ba
2120 Du na ke szi, Ké zai Si mon u. 5/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-020/07

Jó nás Csa ba
2096 Üröm, Gör gey u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/13-014/08

Ka lász Ist ván
2461 Tár nok, Ta bán u. 48.
FMV-Közl. ép.-A/13-038/09

Kar dos Gá bor
2049 Di ósd, Dió fa sor u. 67.
FMV-Közl. ép.-A/13-038/07

Ke le men Lász ló
2300 Rác ke ve, Ke szeg sor 4.
FMV-Közl. ép.-A/13-018/07

Kon koly The ge Csa ba
2045 Tö rök bá lint, Ba jor Gi zi u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/13-050/07

Kor mos Lász ló Zol tán
2336 Du na var sány, Pe tõ fi u. 62.
FMV-Közl. ép.-A/13-019/09

Kosz to lá nyi György
2370 Da bas, Cí mer u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/13-023/09

Ko vács Ka ta lin
2096 Üröm, Rá kó czi u. 58.
FMV-Közl. ép.-A/13-026/08

Ko vács Ti bor
2000 Szent end re, Csend u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/13-031/10

Ko vács Zol tán
2461 Tár nok, Tom pa u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/13-048/07

Kul csár György
2146 Mo gyo ród, Rá di u. 49.
FMV-Közl. ép.-A/13-059/07

La u ter At ti la
2367 Új har tyán, Hu nya di u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/13-027/08

Lõ kös Lász ló
2030 Érd, Bor szé ki u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/13-057/07

Lõ rincz Já nos, Dr.
2092 Bu da ke szi, Battyány u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/13-001/09

Mádly Csa ba At ti la
2360 Gyál, Mun ká csy M. u. 105.
FMV-Közl. ép.-A/13-035/07

Ma gyar Gá bor
2315 Szi get ha lom, Cso ko nai u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/13-013/10

Ma gya ró di Csa ba
2040 Bu da örs, Er dé lyi u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/13-009/10

Ma jor Ta más
2030 Érd, Éva u. 50-52.
FMV-Közl. ép.-A/13-022/09

Ma kai Ró bert
2740 Abony, Já nos u. 3/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-029/10

Ma tya sovsz ki Ti bor
2360 Gyál, Dé ry né u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/13-036/07

Ma y er And rás
2330 Du na ha rasz ti, Pe tõ fi u. 43.
FMV-Közl. ép.-A/13-003/07

Mo hay Kál mán
2000 Szent end re, Ba rack vi rág u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/13-019/10

Mol nár Já nos
2373 Da bas, Kun u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/13-040/07

Nagy Kris ton Csa ba
2030 Érd, Kak tusz u. 9/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-032/09

Nagy La jos
2100 Gö döl lõ, Mo hács u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/13-012/08

Ne mes At ti la
2049 Di ósd, Mó kus u. 15.
FMV-Közl. ép.-A/13-028/09

Né meth Gyu la
2626 Nagy ma ros, Zol tán u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/13-058/07

Né meth Ist ván
2016 Le ány fa lu, Ra vasz L. u. 
FMV-Közl. ép.-A/13-001/08

Ozs váth Mik lós
2144 Ke re pes, Nyár fa u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/13-040/09
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Pap Kor nél
2600 Vác, Pap völgy dû lõ 4764/0002.
FMV-Közl. ép.-A/13-035/10

Pap né Mak ray Zsu zsan na
2600 Vác, Pap völgy dû lõ 4764/2.
FMV-Közl. ép.-A/13-036/09

Pap pert At ti la
2083 Soly már, Kos suth L. u. 1/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-026/09

Pén zes Lász ló
2083 Soly már, Me re dek u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/13-011/09

Per ger Je nõ
2230 Gyöm rõ, Szent Im re u. 133.
FMV-Közl. ép.-A/13-028/08

Pé ter vá ri Lász ló Csa ba
2030 Érd, Bor bo lya u. 45.
FMV-Közl. ép.-A/13-019/07

Pin tér Fe renc
2220 Ve csés, Zrí nyi u. 86/B.
FMV-Közl. ép.-A/13-030/10

Pin tér Sán dor
2100 Gö döl lõ, Thö köly u. 54.
FMV-Közl. ép.-A/13-029/09

Pol gár Lász ló né
2627 Ze be gény, Tán csics u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/13-016/09

Prá vics Pé ter
2360 Gyál, Ró zsa u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/13-008/09

Pri bil Ven cel Ró bert
2083 Soly már, Árok u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/13-025/08

Puch mann Gá bor
2096 Üröm, Rá kó czi u. 57.
FMV-Közl. ép.-A/13-004/08

Raj nai Já nos
2017 Pócs me gyer, Eper u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/13-042/07

Re ich Ká roly La jos
2310 Szi get szent mik lós, Szent mik ló si u. 5/c.
FMV-Közl. ép.-A/13-007/10

Schmidt Fe renc
2737 Ceg léd ber cel,  
FMV-Közl. ép.-A/13-007/08

Si pos Zsolt
2030 Érd, Szi get vá ri u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/13-003/08

Só lyom Je nõ
2051 Bi a tor bágy, Is ko la u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/13-041/09

So mo gyi La jos
2030 Érd, Er zsé bet u. 4/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-028/10

Sza bó Im re
2314 Ha lász te lek, Vi o la u. 4/b. IV/22.
FMV-Közl. ép.-A/13-054/07

Sza bó Ró bert
2151 Fót, Bé ke u. 46/a.
FMV-Közl. ép.-A/13-026/07

Sze lecz ky Ist ván
2040 Bu da örs, Bó bi ta u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/13-062/07

Szo va Zsolt
2111 Sza da, Dó zsa György u. 134.
FMV-Közl. ép.-A/13-006/10

Szõ ke And rás György
2085 Pi lis vö rös vár, Er kel F. u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/13-006/08

Szu nyogh Fe renc
1173 Bu da pest, Gyer gyó szent mik lós u. 23.
FMV-Közl. ép.-A/13-008/07

Tát rai Alf réd Lász ló
2051 Bi a tor bágy, Ybl M. u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/13-020/08

Tó fal vi Ta más
2335 Tak sony, Köny ves Kál mán u. 40.
FMV-Közl. ép.-A/13-018/08

Tó só ki Zol tán
2120 Du na ke szi, Ba rát ság u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/13-021/09

Tóth Emí lia
2040 Bu da örs, Kí gyó u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/13-020/10

Tóth Sán dor
2316 Tö köl, Du na u. 11/b.
FMV-Közl. ép.-A/13-033/09

Var ga Lász ló
2310 Szi get szent mik lós, Akác fa krt. 3/b.
FMV-Közl. ép.-A/13-060/07

Vár he lyi Zol tán
2030 Érd, Szö võ u. 37.
FMV-Közl. ép.-A/13-047/07

Vi da Ot tó
2133 Szõd li get, Du nai fa sor 48.
FMV-Közl. ép.-A/13-061/07



Vi rág né Os váth Már ta
2045 Tö rök bá lint, Ger be ra u. 7275/1 hrsz.
FMV-Közl. ép.-A/13-002/08

Zsi la Zsolt
2461 Tár nok, Mun ká csy M. u. 33.
FMV-Közl. ép.-A/13-024/08

„B” ka te gó ria

And resz György
2623 Kis ma ros, Sza bad ság u. 20.
FMV-Közl. ép.-B/13-022/10

Ba ko di Ró bert
2112 Ve res egy ház, Ereszt vény u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/13-001/10

Bá nyai Lász ló
2461 Tár nok, Ta vasz u. 26.
FMV-Közl. ép.-B/13-045/07

Brech Fe renc
2100 Gö döl lõ, Rem sey krt. 2. III/7.
FMV-Közl. ép.-B/13-002/09

Bu rai At ti la
2040 Bu da örs, Ibo lya u. 19.
FMV-Közl. ép.-B/13-003/09

Csá szár Fe renc
2760 Nagy ká ta, Jász be ré nyi u. 45.
FMV-Közl. ép.-B/13-011/08

Czig la La jos
2040 Bu da örs, Pe tõ fi u. 38.
FMV-Közl. ép.-B/13-016/07

Dé zsi Zsolt
2131 Göd, Ka zin czy Fe renc u. 102.
FMV-Közl. ép.-B/13-023/10

Erõs Im re
2030 Érd, Tit kár u. 3.
FMV-Közl. ép.-B/13-028/07

Es pár Pé ter
2600 Vác, Új he gyi út 58.
FMV-Közl. ép.-B/13-006/09

Fa gyas Já nos Ti bor
2225 Ül lõ, Má tyás ki rály u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/13-056/07

Fé nyes Ba lázs
2083 Soly már, Nagy ko vá csi u. 30.
FMV-Közl. ép.-B/13-015/09

Fi cze re Bé la And rás
2000 Szent end re, Gyöngy vi rág u. 6/b.
FMV-Közl. ép.-B/13-027/09

Fi del At ti la
2600 Vác, Vö rös ke reszt sor 8.
FMV-Közl. ép.-B/13-029/07

Fó nai Já nos
2461 Tár nok, Mun ká csy M. u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/13-032/08

Gá zer Jó zsef
2737 Ceg léd ber cel, Arany hegy u. 28/a.
FMV-Közl. ép.-B/13-012/07

Ha lász Zol tán
2191 Bag, Szõ lõ u. 10.
FMV-Közl. ép.-B/13-029/08

Há zy Bar na bás
2131 Göd, Kiss Já nos u. 37.
FMV-Közl. ép.-B/13-024/10

Hon ti Krisz ti án
2030 Érd, Ba la to ni u. 20.
FMV-Közl. ép.-B/13-010/10

Ivók Fe renc
2100 Gö döl lõ, Kné zich K. u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/13-002/07

Jacz kó At ti la
2314 Ha lász te lek, Rá kó czi u. 31.
FMV-Közl. ép.-B/13-005/07

Já nos Zsolt
2030 Érd, Thö köly u. 19.
FMV-Közl. ép.-B/13-027/07

Je nõ fi At ti la
2220 Ve csés, Er kel u. 20.
FMV-Közl. ép.-B/13-024/07

Ka lács ka Jó zsef
2621 Ve rõ ce, Bras sói u. 14/B.
FMV-Közl. ép.-B/13-004/10

Ka lász Ist ván
2461 Tár nok, Ta bán u. 48.
FMV-Közl. ép.-B/13-008/08

Ker tai Ist ván
2045 Tö rök bá lint, Ka zin czy u. 10.
FMV-Közl. ép.-B/13-023/07

Koch Ma ri an ne Ju dith
2316 Tö köl, Di a na stny. 7.
FMV-Közl. ép.-B/13-031/09

Kon dics Csa ba
2370 Da bas, Klap ka u. 4/a.
FMV-Közl. ép.-B/13-039/07

Kor nyik Zol tán
2119 Pé cel, Rá kos út 5.
FMV-Közl. ép.-B/13-037/07
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Lõ rin czy Mi hály
2740 Abony, Ber zse nyi u. 1/a.
FMV-Közl. ép.-B/13-055/07

Me legh Gá bor
2013 Po máz, Mik száth K. u. 42/F.
FMV-Közl. ép.-B/13-007/09

Mi ku sik Bé la
2098 Pi lisszent ke reszt, Li li om u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/13-019/08

Nagy Lász ló
2225 Ül lõ, Mag ló di út 38.
FMV-Közl. ép.-B/13-015/07

Né me di Zol tán
2740 Abony, Ár pád u. 32.
FMV-Közl. ép.-B/13-034/10

Opa usz ki né Bu dai Ka ta lin
2030 Érd, Ol vasz tár u. 35.
FMV-Közl. ép.-B/13-012/10

Pé ter And rás
2089 Tel ki, Áfo nya u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/13-010/09

Po csai Ist ván
2316 Tö köl, Szé che nyi u. 30.
FMV-Közl. ép.-B/13-032/10

Po romb Pé ter
2344 Döm söd, Dó zsa György u. 53/b.
FMV-Közl. ép.-B/13-031/07

Rip per Jó zsef
2613 Rád, Esze Ta más u. 15.
FMV-Közl. ép.-B/13-025/07

Ró zsa Ti bor
2234 Mag lód, Ara di vér ta núk út ja 16.
FMV-Közl. ép.-B/13-049/07

Sárf fi Ká roly
2461 Tár nok, Hé rics u. 6.
FMV-Közl. ép.-B/13-030/09

Si mon Jó zsef
2310 Szi get szent mik lós, Szent Mik lós u. 10/c.
FMV-Közl. ép.-B/13-013/08

Sza bó At ti la
2145 Ke re pes, Gyu lai Pál u. 35.
FMV-Közl. ép.-B/13-034/09

Sza bó Gá bor
2209 Pé te ri, Akác fa u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/13-025/10

Sza bó Vik tó ria Ka ta lin
2030 Érd, Bé ke tér 3/b.
FMV-Közl. ép.-B/13-009/09

Szé pe Lász ló
2089 Tel ki, Gyöngy vi rág u. 25.
FMV-Közl. ép.-B/13-014/07

Szûcz Ti bor
2213 Mo no ri er dõ, Har mat u. 10.
FMV-Közl. ép.-B/13-012/09

Tóth Pé ter
2119 Pé cel, Bem u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-B/13-053/07

Végh Ká roly
2234 Mag lód, Dam ja nich u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/13-013/07

Vén Im re La jos né
2095 Pi lisszán tó, Szar vas u. 106.
FMV-Közl. ép.-B/13-014/10

War nusz An tal
2030 Érd, Nagy L. u. 12/c.
FMV-Közl. ép.-B/13-033/07

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bí ró Jó zsef
2314 Ha lász te lek, Ró zsa u. 10/c.
FMV-Közl. vv.-A/13-022/08

Dvorsz ki Ist ván
2145 Ke re pes, Ko dály Zol tán u. 13.
FMV-Közl. vv.-A/13-008/10

Har mai Re zsõ Ta más
2600 Vác, Mun ká csy u. 2.
FMV-Közl. vv.-A/13-014/09

Kö vér Gá bor
2030 Érd, Em ma u. 3/b.
FMV-Közl. vv.-A/13-001/07

Lász ló Já nos
2045 Tö rök bá lint, Sem mel we is u. 5.
FMV-Közl. vv.-A/13-034/07

Mi há czi Jó zsef
2700 Ceg léd, Vár ko nyi u. 38/c.
FMV-Közl. vv.-A/13-022/07

Nagy And rás
2100 Gö döl lõ, Re pü lõ té ri út 22.
FMV-Közl. vv.-A/13-004/07

Né der Mi hály
2623 Kis ma ros, Vö rös marty u. 55.
FMV-Közl. vv.-A/13-018/09



Se lei Er nõ
2200 Mo nor, Avar u. 24.
FMV-Közl. vv.-A/13-017/07

Szé kely Bé la
2120 Du na ke szi, Me zõ u. 7.
FMV-Közl. vv.-A/13-009/08

Var ga Ist ván
2112 Ve res egy ház, Me zõ u. 14.
FMV-Közl. vv.-A/13-021/08

„B” ka te gó ria

He ge dûs Zol tán Pál
2700 Ceg léd, Tél u. 7.
FMV-Közl. vv.-B/13-039/09

Kö ves di Ist ván
2737 Ceg léd ber cel, Vas út u. 26.
FMV-Közl. vv.-B/13-045/08

14 So mogy me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bá lo vics Sán dor
7922 So mogy apá ti, Zrí nyi u. 12.
FMV-U-A/14-015/06

Boa Ár pád
7400 Ka pos vár, Vi kár B. u. 43.
FMV-U-A/14-012/06

Bol di zsár Já nos
7453 Mer nye, Arany J. u. 29.
FMV-U-A/14-024/06

Bo ross Zsolt
7400 Ka pos vár, Pi pacs u. 92.
FMV-U-A/14-014/06

Da nesh gar Sy ri us
8700 Mar ca li, Arad u. 18.
FMV-U-A/14-045/06

Feny ve si Lász ló
7400 Ka pos vár, Köny ves K. u. 11.
FMV-U-A/14-050/06

Friss Fe renc
7400 Ka pos vár, Szeg fû u. 30.
FMV-U-A/14-048/06

Gál Fe renc
8621 Za már di, Do bó I. u. 15.
FMV-U-A/14-046/06

Gá lek Zsolt
8600 Sió fok, Baj csy-Zsi linsz ky u. 81. fszt. 4.
FMV-U-A/14-011/06

Ja ni Zsolt
8640 Fo nyód, Sán dor u. 10.
FMV-U-A/14-044/06

Je zer nicz ky Zol tán
7400 Ka pos vár, Ki ni zsi ltp. 36923.
FMV-U-A/14-008/06

Ju hász Sán dor
7500 Nagy atád, Ta li án A. u. 11/a.
FMV-U-A/14-006/06

Kiss Ta más
7400 Ka pos vár, Vi rág u. 99.
FMV-U-A/14-017/06

Kol be Ár pád
8693 Len gyel tó ti, Zrí nyi u. 64.
FMV-U-A/14-007/06

Lõ ke Ákos
7400 Ka pos vár, Ba lázs Já nos u. 39.
FMV-U-A/14-009/06

Ma gyar Gyu la
8600 Sió fok, Küsz he gyi u. 51/A.
FMV-U-A/14-022/06

Nagy Lász ló
8700 Mar ca li, Sza bad ság u. 6.
FMV-U-A/14-016/06

On dok Zol tán
7400 Ka pos vár, Mi kes K. u. 24.
FMV-U-A/14-025/06

Pál fi Im re
8600 Sió fok, Kos suth L. u. 5.
FMV-U-A/14-028/06

Pol gár né Per czel Má ria
7400 Ka pos vár, Ro boz I. u. 23/c.
FMV-U-A/14-026/06

Pong rácz Já nos
7284 So mogy dö röcs ke, Ke le ti u. 21.
FMV-U-A/14-047/06

Po zse ga Já nos
7400 Ka pos vár, Ibo lya u. 23.
FMV-U-A/14-004/06

Ra dák Jó zsef
7530 Ka dar kút, Fõ u. 26.
FMV-U-A/14-005/06
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Ri gó Zol tán
7521 Ka pos mé rõ, Jó zsef A. u. 34.
FMV-U-A/14-010/06

Spá nicz Já nos
7400 Ka pos vár, Vö rös te lek u. 1/a.
FMV-U-A/14-001/06

Zetz Jó zsef
7400 Ka pos vár, Cso ko nai u. 2.
FMV-U-A/14-002/06

„B” ka te gó ria

Ba ka Já nos
7400 Ka pos vár, Ke cel he gyi u. 94.
FMV-U-B/14-019/06

Beck Já nos
7500 Nagy atád, Ki szely L. u. 55.
FMV-U-B/14-002/06

Fir gi Já nos
8621 Za már di, Do bó I. u. 19.
FMV-U-B/14-021/06

Ge i ger And rás
7400 Ka pos vár, Ta má si Á. u. 6.
FMV-U-B/14-018/06

Gom bai Jó zsef
8617 Kõ rös hegy, Dó zsa Gy. u. 28/D.
FMV-U-B/14-010/06

Hor váth Gyu la
8611 Sió fok, Temp lom u. 3.
FMV-U-B/14-023/06

Hran kai Ist ván
7545 Nagy kor pád, Kos suth u. 23.
FMV-U-B/14-003/06

Ju hász György
7400 Ka pos vár, Pa csir ta u. 19.
FMV-U-B/14-040/06

Ne u hof fer Lász ló
7461 Or ci, Arany J. u. 13.
FMV-U-B/14-041/06

Nyi ka Já nos
8640 Fo nyód, Bla ha L. u. 6.
FMV-U-B/14-013/06

Pin tér Já nos
7400 Ka pos vár, Szon di u. 16. IV/13.
FMV-U-B/14-027/06

Se bõk Jó zsef
7400 Ka pos vár, Szán tó u. 17.
FMV-U-B/14-049/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Boa Ár pád
7400 Ka pos vár, Vi kár B. u. 43.
FMV-H-A/14-012/06

Da nesh gar Sy ri us
8700 Mar ca li, Arad u. 18.
FMV-H-A/14-045/06

Feny ve si Lász ló
7400 Ka pos vár, Köny ves K. u. 11.
FMV-H-A/14-050/06

Gál Fe renc
8621 Za már di, Do bó I. u. 15.
FMV-H-A/14-046/06

Ja ni Zsolt
8640 Fo nyód, Sán dor u. 10.
FMV-H-A/14-044/06

Ma gyar Gyu la
8600 Sió fok, Küsz he gyi u. 4/a.
FMV-H-A/14-022/06

Pong rácz Já nos
7284 So mogy dö röcs ke, Ke le ti u. 21.
FMV-H-A/14-047/06

Ra dák Jó zsef
7530 Ka dar kút, Fõ u. 26.
FMV-H-A/14-005/06

Ri gó Zol tán
7521 Ka pos mé rõ, Jó zsef A. u. 34.
FMV-H-A/14-010/06

Ski ba Ta más
8630 Ba la ton bog lár, Al ko tás u. 2/a.
FMV-H-A/14-039/06

„B” ka te gó ria

Ba ka Já nos
7400 Ka pos vár, Ke cel he gyi u. 94.
FMV-H-B/14-019/06

Hor váth Gyu la
8611 Sió fok, Temp lom u. 3.
FMV-H-B/14-023/06

Hran kai Ist ván
7545 Nagy kor pád, Kos suth út 23.
FMV-H-B/14-003/06

Ne u hof fer Lász ló
7461 Or ci, Arany J. u. 13.
FMV-H-B/14-041/06



Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Feny ve si Bé la
8600 Sió fok, Szé che nyi u. 18.
FMV-V-A/14-031/06

Gál Fe renc
8621 Za már di, Do bó I. u. 15.
FMV-V-A/14-046/06

Ja ni Zsolt
8640 Fo nyód, Sán dor u. 10.
FMV-V-A/14-044/06

Ma gyar Gyu la
8600 Sió fok, Küsz he gyi u. 4/a.
FMV-V-A/14-022/06

Pál fi Im re
8600 Sió fok, Kos suth L. u. 5.
FMV-V-A/14-028/06

Ra dák Jó zsef
7530 Ka dar kút, Fõ u. 26.
FMV-V-A/14-005/06

Ri gó Zol tán
7521 Ka pos mé rõ, Jó zsef A. u. 34.
FMV-V-A/14-010/06

So vány Fe renc
7400 Ka pos vár, Ró zsa u. 11.
FMV-V-A/14-036/06

„B” ka te gó ria

Ba las sa Ká roly
8600 Sió fok, Új pi ac tér 6.
FMV-V-B/14-030/06

Bog nár Csa ba
8853 Zá kány, Zrí nyi tér 34.
FMV-V-B/14-032/06

Fu tó Lász ló
8646 Ba la ton feny ves, Út tö rõ u. 44.
FMV-V-B/14-034/06

Gyur kó Csa ba
7400 Ka pos vár, Ki ni zsi ltp. 16.
FMV-V-B/14-037/06

Hor váth Gyu la
8611 Sió fok, Temp lom u. 3.
FMV-V-B/14-023/06

Mol nár Jó zsef
7400 Ka pos vár, Arany J. u. 11/b.
FMV-V-B/14-038/06

Nagy Ta más
8840 Fo nyód, Vá gó híd u. 19.
FMV-V-B/14-033/06

Se bõk Jó zsef
7400 Ka pos vár, Szán tó u. 17.
FMV-V-B/14-049/06

Tóth Ist ván
8640 Fo nyód, Ke mény Zs. u. 13.
FMV-V-B/14-029/06

Tóth La jos
7500 Nagy atád, Vas út ál lo más 
FMV-V-B/14-035/06

Ví zi köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Grú ber Ist ván
8600 Sió fok, Küsz he gyi u. 14.
FMV-VK-A/14-042/06

„B” ka te gó ria

Csu tak Sán dor
8621 Za már di, Arany J. u. 13.
FMV-VK-B/14-043/06

Hor váth Gyu la
8611 Sió fok, Temp lom u. 3.
FMV-VK-B/14-023/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba binsz ki Ág nes Ju dit
7436 Új vár fal va, Dó zsa György u. 43.
FMV-Közl. ép.-A/14-009/10

Ba logh Sán dor
7500 Nagy atád, Tán csics u. 19.
FMV-Közl. ép.-A/14-007/07

Ben cze Lász ló
7400 Zse lic kis lak, Kos suth L. u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/14-001/09

Dúl fal vy At ti la
7400 Ka pos vár, Ki ni zsi ltp. 1/a.
FMV-Közl. ép.-A/14-051/10

End ré di Já nos
7400 Ka pos vár, Ka ni zsai u. 74.
FMV-Közl. ép.-A/14-009/07
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För dös Je nõ
7400 Ka pos vár, Kis fa lu dy u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/14-003/07

Ili á sics Gyu la
7570 Barcs, Fel sza ba du lás u. 20.
FMV-Közl. ép.-A/14-015/07

Já ki And rás
8600 Sió fok, Er dei F. u. 33.
FMV-Közl. ép.-A/14-008/07

Jan cse kity Ist ván
7476 Ka pos szer da hely, Rá kó czi u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-A/14-004/09

Je zer nicz ky Zol tán
7400 Ka pos vár, Ki ni zsi ltp. 1.2.1.
FMV-Közl. ép.-A/14-003/10

Kak rik Fe renc
7255 Nagy ber ki, Kos suth u. 66.
FMV-Közl. ép.-A/14-008/10

Kiss Já nos
8625 Szó lád, Pe tõ fi u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/14-019/07

Kiss Zol tán
8700 Mar ca li, Szi get vá ri u. 1/A.
FMV-Közl. ép.-A/14-014/10

Kol be Ár pád
8693 Len gyel tó ti, Zrí nyi u. 64.
FMV-Közl. ép.-A/14-004/10

Lacz ka La jos
7400 Ka pos vár, Tóth Ár pád u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/14-055/10

Le pe nye Zol tán
7400 Ka pos vár, Rad nó ti u. 12.
FMV-Közl. ép.-A/14-006/09

Lõ ke Ákos
7400 Ka pos vár, Ba lázs Já nos u. 39.
FMV-Közl. ép.-A/14-002/10

Ma ro si Fe renc
7400 Ka pos vár, Ró zsa u. 1/b.
FMV-Közl. ép.-A/14-006/08

Ma y er Ti bor
8600 Sió fok, Kan dó K. u. 16. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/14-002/07

Mol nár Ti bor
8600 Sió fok, Küsz he gyi út  4. D.
FMV-Közl. ép.-A/14-006/10

Né meth Zsolt
7400 Ka pos vár, Vi kár B. u. 72.
FMV-Közl. ép.-A/14-002/09

No vák Lász ló
7400 Ka pos vár, Fü re di u. 19.
FMV-Közl. ép.-A/14-005/09

Onu csán At ti la
7400 Ka pos vár, Ke cel he gyi u. 99.
FMV-Közl. ép.-A/14-010/07

Pa izs Gá bor
7400 Ka pos vár, Fü re di u. 61.
FMV-Közl. ép.-A/14-014/07

Pan kász Lász ló
7500 Nagy atád, Jó kai u. 9/b.
FMV-Közl. ép.-A/14-018/07

Pé ter Gá bor
7400 Ka pos vár, Re ze da u. 34.
FMV-Közl. ép.-A/14-012/10

Tops cháll And rás
8600 Sió fok, Küsz he gyi u. 3/2.
FMV-Közl. ép.-A/14-010/10

Tóth Ist ván
7400 Ka pos vár, Eger u. 16/b.
FMV-Közl. ép.-A/14-005/08

Vad ker ti Tóth Ti ha mér
7500 Nagy atád, Bar tók Bé la u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/14-015/10

Vígh Sán dor
7400 Ka pos vár, Te le ki u. 1-3.
FMV-Közl. ép.-A/14-001/07

Wag ner Er nõ
7400 Ka pos vár, Blát hy O. u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/14-021/07

„B” ka te gó ria

Bank György
7400 Ka pos vár, Za ra nyi ltp. 2/7.
FMV-Közl. ép.-B/14-016/07

Ben cze Lász ló
7400 Zse lic kis lak, Kos suth L. u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/14-005/07

Faj tai De zsõ
7400 Ka pos vár, Kos suth La jos u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/14-013/10

Ge len csér Fe renc
8638 Ba la ton lel le, Szent Im re u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/14-007/10

Hencz Gyu la
8600 Sió fok, Liszt F. stny. 1/b.
FMV-Közl. ép.-B/14-001/08



Hor váth Zol tán
8700 Mar ca li, Arany J. u. 13.
FMV-Közl. ép.-B/14-020/07

Kõ vá gó Je nõ
8600 Sió fok, Klap ka Gy. u. 40.
FMV-Közl. ép.-B/14-012/07

Mó nus Lász ló
7515 So mogy ud var hely, Kos suth L. u. 78.
FMV-Közl. ép.-B/14-007/08

Mus tos Lász ló
8630 Ba la ton bog lár, Szé che nyi u. 22.
FMV-Közl. ép.-B/14-017/07

Nagy Sán dor
8613 Ba la to nend réd, Bem J. u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/14-006/07

Né meth Gá bor
8853 Zá kány, Gyár u. 3.
FMV-Közl. ép.-B/14-009/08

Né meth Zsolt
7400 Ka pos vár, Nem zet õr sor 6. IV/2.
FMV-Közl. ép.-B/14-004/07

Rad nai Jó zsef
8600 Sió fok, Ta nács ház u. 15/a.
FMV-Közl. ép.-B/14-004/08

Ró zsa Ti bor
8853 Zá kány, Ma gas hegy u. 68.
FMV-Közl. ép.-B/14-003/09

Sél lei Gyu la
7095 Ireg szem cse, Rá kó czi u. 111/5.
FMV-Közl. ép.-B/14-002/08

Sza kál György
8623 Ba la ton föld vár, Mó ricz Zs. u. 29.
FMV-Közl. ép.-B/14-005/10

Sza lay Ist ván
7400 Ka pos vár, Bu za vi rág u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/14-011/10

Tóth Lász ló
7400 Ka pos vár, Bú za vi rág u. 25.
FMV-Közl. ép.-B/14-007/09

Tóth Zol tán
8651 Ba la ton sza ba di, Vak Bottyán u. 146/D.
FMV-Közl. ép.-B/14-001/10

Vaj da La jos
8630 Ba la ton bog lár, Pi pacs u. 16.
FMV-Közl. ép.-B/14-022/07

Vár ko nyi Lász ló
8630 Ba la ton bog lár, Fi u mei út 9.
FMV-Közl. ép.-B/14-003/08

We isz Gyu la
8624 Ba la ton szár szó, Zrí nyi u. 21.
FMV-Közl. ép.-B/14-011/07

Zsa la ko vics Lász ló
7253 Cso ma, Kos suth L. u. 70.
FMV-Közl. ép.-B/14-008/08

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Mar ko tá nyos Ist ván
8651 Ba la ton sza ba di, Szi lá gyi E. u. 3.
FMV-Közl. vv.-A/14-023/07

15 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

An gyal La jos
4551 Nyír egy há za-Oros, Szív u. 88.
FMV-U-A/15-008/06

Bar ra Gás pár
4320 Nagy kál ló, Le hel u. 1.
FMV-U-A/15-039/06

Be recz key Gá bor
4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u. 180/d.
FMV-U-A/15-013/06

Bo dó Er zsé bet
4400 Nyír egy há za, Ber csé nyi u. 8. II/2.
FMV-U-A/15-007/06

Bo rók Lász ló
4461 Nyír te lek, Hon véd u. 13.
FMV-U-A/15-028/06

Dan ka Lász ló
4700 Má té szal ka, Ker tész u. 10.
FMV-U-A/15-026/06

Dan kó And rás
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 59.
FMV-U-A/15-046/06

Fé nyes Ta más
4400 Nyír egy há za, Len gyel u. 3.
FMV-U-A/15-042/06

Ih ná ti sin End re
4400 Nyír egy há za, Fe nyõ u. 10.
FMV-U-A/15-036/06
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Ka to na Zsu zsan na And rea
4551 Nyír egy há za-Oros, Ra gyo gó u. 17.
FMV-U-A/15-038/06

Ke resz tes sy Lász ló
4400 Nyír egy há za, Hol ló u. 35.
FMV-U-A/15-043/06

Ko vács Fe renc
4731 Tu nyog ma tolcs, Al kot mány u. 45.
FMV-U-A/15-011/06

Ko val csik Sán dor
4551 Nyír egy há za-Oros, Pom pás u. 5.
FMV-U-A/15-030/06

Má té Pé ter
4400 Nyír egy há za, Tol di u. 42.
FMV-U-A/15-003/06

Me zõ vá ri Emil né
4400 Nyír egy há za, Vi e tó risz u. 34.
FMV-U-A/15-006/06

Ozs váth Ist ván
4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u. 105 fsz.2.
FMV-U-A/15-048/06

Schatz And rás
4400 Nyír egy há za, Eöt vös u. 6/b.
FMV-U-A/15-045/06

Sza bó György
4400 Nyír egy há za, Kert u. 26. II/10.
FMV-U-A/15-034/06

Szé csé nyi Pé ter
4400 Nyír egy há za, Ár pád u. 8.
FMV-U-A/15-004/06

Sze ge di Lász ló
4600 Kis vár da, Mó zer E. u. 1.
FMV-U-A/15-024/06

Szép Sán dor
4400 Nyír egy há za, Li get u. 4/a.
FMV-U-A/15-012/06

Szõ ke Sán dor Jó zsef
4320 Nagy kál ló, In ter ná tus út 17.
FMV-U-A/15-041/06

„B” ka te gó ria

Ács Lász ló
4400 Nyír egy há za, Krú dy Gy. u. 36.
FMV-U-B/15-017/06

Bart ha De zsõ
4400 Nyír egy há za, Lu kács Ö. u. 23.
FMV-U-B/15-016/06

Ki rály Sán dor
4450 Ti sza lök, Arany J. u. 3.
FMV-U-B/15-044/06

Rus ka Mi hály
4551 Nyír egy há za-Oros, Em lék u. 26.
FMV-U-B/15-015/06

Ud va ri Ist ván
4483 Buj, Rá kó czi u. 9.
FMV-U-B/15-014/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bo rók Lász ló
4461 Nyír te lek, Hon véd u. 13.
FMV-H-A/15-029/06

Ih ná ti sin End re
4400 Nyír egy há za, Fe nyõ u. 10.
FMV-H-A/15-037/06

Kés már ki Lász ló
4531 Nyír pa zony, Pe tõ fi S. u. 87/a.
FMV-H-A/15-022/06

Ko val csik Sán dor
4551 Nyír egy há za-Oros, Pom pás u. 5.
FMV-H-A/15-031/06

Len csés Sán dor
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, Jáz min u. 16.
FMV-H-A/15-033/06

Pa licz György
4400 Nyír egy há za, Kör te u. 3.
FMV-H-A/15-002/06

Szé csé nyi Pé ter
4400 Nyír egy há za, Ár pád u. 8.
FMV-H-A/15-005/06

Sze ge di Lász ló
4600 Kis vár da, Mó zer E. u. 1.
FMV-H-A/15-025/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

An gyal La jos
4551 Nyír egy há za-Oros, Szív u. 88.
FMV-V-A/15-010/06

Dan ka Lász ló
4700 Má té szal ka, Ker tész u. 10.
FMV-V-A/15-027/06



Dan kó And rás
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 59.
FMV-V-A/15-047/06

Kés már ki Lász ló
4531 Nyír pa zony, Pe tõ fi S. u. 87/a.
FMV-V-A/15-023/06

Ko vács Fe renc
4731 Tu nyog ma tolcs, Al kot mány u. 45.
FMV-V-A/15-019/06

„B” ka te gó ria

Csa bai Ti bor Lász ló
4400 Nyír egy há za, Tol di u. 62.
FMV-V-B/15-040/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bal ká nyi Ist ván
4400 Nyír egy há za, Szar vas u. 82.
FMV-Közl. ép.-A/15-085/08

Bar na Já nos
4461 Nyír te lek, Var jú la pos u. 63.
FMV-Közl. ép.-A/15-067/07

Ben cze An tal
4400 Nyír egy há za, Al pár I. u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/15-104/08

Bisz ku At ti la
4400 Nyír egy há za, Kiss E. u. 30/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-143/10

Bo rók né Új Ág nes
4461 Nyír te lek, Hon véd u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/15-122/09

Brez nyicz ki Lász ló
4400 Nyír egy há za, Lomb köz 2.
FMV-Közl. ép.-A/15-133/10

Cho ma Csa ba
4400 Nyír egy há za, Õz köz 49.
FMV-Közl. ép.-A/15-086/08

Cso mós Im ré né
4400 Nyír egy há za, Szé na tér 3. IX/40.
FMV-Közl. ép.-A/15-112/08

Czi ne Zsig mond
4523 Pát ro ha, Is ko la u. 33.
FMV-Közl. ép.-A/15-084/08

Dan kó And rás
4400 Nyír egy há za, Vi e tó risz u. 70.
FMV-Közl. ép.-A/15-125/09

Der la And rás Má rió
4400 Nyír egy há za, Kiss E. u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/15-108/08

Do bó Ti bor
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, Elõd u. 75.
FMV-Közl. ép.-A/15-066/07

Do bó Ti bor né
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, Elõd u. 75.
FMV-Közl. ép.-A/15-124/09

Dra bant Vik tor Bé la
4400 Nyír egy há za, Put tony u. 57.
FMV-Közl. ép.-A/15-049/07

Far kas At ti la
4400 Nyír egy há za, Szent Ist ván u. 65. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/15-117/09

Fe ke te Ti bor
4400 Nyír egy há za, Bo tond u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/15-114/09

Ga ál Lász ló
4400 Nyír egy há za, Ne fe lejcs u. 45.
FMV-Közl. ép.-A/15-088/08

Gál Im re
4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u. 180/b.
FMV-Közl. ép.-A/15-072/07

Ga ram völ gyi Gyu la
4700 Má té szal ka, Kos suth L. u. 31/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-103/08

Ger gely Ta más
4431 Nyír egy há za-Sós tó für dõ, Zá por u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/15-115/09

Hlat ky At ti la
4400 Nyír egy há za, Al pár I. u. 66.
FMV-Közl. ép.-A/15-130/09

Jó ni Gá bor
4400 Nyír egy há za, Sza bó L. u. 45.
FMV-Közl. ép.-A/15-126/09

Ka csa la Mi hály
4445 Nagy cser kesz, Ná da si bo kor 24.
FMV-Közl. ép.-A/15-050/07

Ká dár Ist ván
4400 Nyír egy há za, Beth len G. u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/15-087/08

Ke le men Ist ván
4400 Nyír egy há za, Do hány u. 17. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/15-078/07
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Ke re kes At ti la
4551 Nyír egy há za-Oros, Ra gyo gó u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/15-057/07

Ke re kes Im re, Dr.
4356 Nyír csa holy, Zal ka M. u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/15-119/09

Kincs Ist ván né
4400 Nyír egy há za, Rajk L. u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-127/09

Ko dá csi Lász ló
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, Ke me csei u. 58/b.
FMV-Közl. ép.-A/15-071/07

Kó ró di Ba lázs
4233 Bal kány, Jó kai u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/15-134/10

Len gyel Mik lós
4400 Nyír egy há za, Ben czúr Gy. tér 14/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-068/07

Len gyel Pál Alf réd
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, Csa lo gány köz 3.
FMV-Közl. ép.-A/15-069/07

Ló ránt Éva
4400 Nyír egy há za, Ró zsa u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/15-106/08

Ma jor Fe renc, Ifj.
4400 Nyír egy há za, Ko rá nyi F. u. 30. II/8.
FMV-Közl. ép.-A/15-079/07

Ma rin kás Kál mán György né
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 53.
FMV-Közl. ép.-A/15-113/08

Már ton Sán dor
4400 Nyír egy há za, Szar vas u. 78.
FMV-Közl. ép.-A/15-090/08

Má té Zsolt
4431 Nyír egy há za-Sós tó für dõ, Für dõ u. 110.
FMV-Közl. ép.-A/15-065/07

Mol nár Edit
4400 Nyír egy há za, Ady E. u. 25.
FMV-Közl. ép.-A/15-120/09

Nagy Sán dor
4400 Nyír egy há za, Sós tói út 51.
FMV-Közl. ép.-A/15-116/09

Né meth Ist ván
4965 Köl cse, Kos suth L. út 7.
FMV-Közl. ép.-A/15-075/07

Ne ve lõ Já nos
4551 Nyír egy há za-Oros, Élet u. 55.
FMV-Közl. ép.-A/15-062/07

Nyes ti Csa ba
4400 Nyír egy há za, Der ko vits út 119/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-070/07

Rad vánsz ki Jó zsef
4400 Nyír egy há za, Óvo da u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/15-141/10

Sza ba dos Lász ló
4553 Apagy, Vö rös marty u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/15-140/10

Sza bó Már ton
4400 Nyír egy há za, Sar ló u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/15-131/09

Sze me rey Ádám
4400 Nyír egy há za, Kiss E. u. 30/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-093/08

Szi lá gyi Lász ló
4400 Nyír egy há za, Buj tos u. 46. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/15-095/08

Tan kó czi Ist ván
4900 Fe hér gyar mat, Beth len G. u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/15-136/10

Ta nyi Ber na dett
4558 Ó fe hér tó, Sza bad ság u. 63/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-080/07

Tóth At ti la
4400 Nyír egy há za, Ó szõ lõ u. 180/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-137/10

Tóth Bé la
4400 Nyír egy há za, Pa zo nyi út 15/a.
FMV-Közl. ép.-A/15-054/07

Tóth Lász ló
4600 Kis vár da, Jó kai u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/15-132/10

Tö rök Hel ga
4484 Ib rány, Fel sza ba du lás u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/15-110/08

Vég sõ Vik tor
4400 Nyír egy há za, Árok u. 18. VII/30.
FMV-Közl. ép.-A/15-105/08

Ve zse li And rás
4400 Nyír egy há za, Kõ ris u. 107.
FMV-Közl. ép.-A/15-135/10

Voj ná ro vits Zol tán
4400 Nyír egy há za, Kos suth L. u. 8. II/11.
FMV-Közl. ép.-A/15-128/09

Zom bor Jó zsef
4400 Nyír egy há za, Fé szek u. 53.
FMV-Közl. ép.-A/15-063/07



Zom borsz ky György
4400 Nyír egy há za, Me zõ u. 9/a. III/7.
FMV-Közl. ép.-A/15-094/08

„B” ka te gó ria

Bacs kai Ist ván
4523 Pát ro ha, Kos suth L. út 142/a.
FMV-Közl. ép.-B/15-051/07

Bu zák Mi hály
4400 Nyír egy há za, Ka mil la u. 13.
FMV-Közl. ép.-B/15-060/07

Cser pák And rás
4625 Zá hony, Ár pád út 47.
FMV-Közl. ép.-B/15-109/08

De me ter Ró bert
4823 Nagy do bos, Fõ út 300.
FMV-Közl. ép.-B/15-081/07

Der lá né Eck Nó ra
4400 Nyír egy há za, Kiss E. u. 26.
FMV-Közl. ép.-B/15-059/07

Do bó Ist ván
4320 Nagy kál ló, Zrí nyi I. u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/15-074/07

Ga ram völ gyi Mi hály
4800 Vá sá ros na mény, Tán csics u. 59.
FMV-Közl. ép.-B/15-107/08

Gé gény Gyu la
4501 Ke me cse, Ár pád u. 8.
FMV-Közl. ép.-B/15-056/07

Gyõ ri Zsolt Ist ván
4432 Nyír egy há za-Nyír szõ lõs, Iza bel la u. 4.
FMV-Közl. ép.-B/15-111/10

He ge dûs Pál
4516 De me cser, Arany J. u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/15-100/08

He ringh Ist ván né
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, At ti la u. 36.
FMV-Közl. ép.-B/15-064/07

He té nyi Sán dor
4700 Má té szal ka, Má tyás ki rály u. 39/a.
FMV-Közl. ép.-B/15-098/08

Il ko vics Lász ló
4352 Mérk, Bé ke u. 126.
FMV-Közl. ép.-B/15-055/07

Je rem csuk Lász ló
4700 Má té szal ka, Má tyás király u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/15-077/07

Jó zsi Bé la
4600 Kis vár da, Nagy bol dog asszony u. 21.
FMV-Közl. ép.-B/15-061/07

Kö vér Sán dor
4400 Nyír egy há za, Me zõ u. 10-12.
FMV-Közl. ép.-B/15-121/09

Kuj bus György
4371 Nyír lu gos, Mi hály di út 30.
FMV-Közl. ép.-B/15-089/08

Laj ti Ti bor
4400 Nyír egy há za, Ár pád u. 51. III/10.
FMV-Közl. ép.-B/15-053/07

Li ge ti Lász ló
4481 Nyír egy há za-Sós tó hegy, Hu ba u. 10.
FMV-Közl. ép.-B/15-102/08

Mur vai Mik lós
4700 Má té szal ka, Szé che nyi u. 3. II/21.
FMV-Közl. ép.-B/15-097/08

Nagy Gá bor
4722 Nyír meggyes, Zsu zsan na u. 4.
FMV-Közl. ép.-B/15-092/08

Nagy Já nos
4600 Kis vár da, Szív u. 37.
FMV-Közl. ép.-B/15-052/07

Nagy La jos
4625 Zá hony, Vas út u. 11/b.
FMV-Közl. ép.-B/15-129/09

Nagy Lász ló
4800 Vá sá ros na mény, If jú ság u. 11.
FMV-Közl. ép.-B/15-073/07

Õsz Bé la
4551 Nyír egy há za-Oros, Ezüst fe nyõ u. 60.
FMV-Közl. ép.-B/15-099/08

Sán dor fi Ist ván Ti bor
4400 Nyír egy há za, Kos suth L. u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/15-118/09

Szé les Im ré né
4400 Nyír egy há za, Gá dor B. u. 6. II/6.
FMV-Közl. ép.-B/15-101/08

Szi ro ta Já nos Csa ba
4320 Nagy kál ló, Ibo lya u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/15-091/08

Sztán Já nos
4353 Ti bor szál lás, Hu nya di u. 14.
FMV-Közl. ép.-B/15-139/10

Szu hi Ist ván
4300 Nyír bá tor, Hu nya di u. 11. I/3.
FMV-Közl. ép.-B/15-096/08
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Ta más Mik lós
4400 Nyír egy há za, Gyu la u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/15-076/07

Tol di Mik lós
4400 Nyír egy há za, Hon véd u. 39.
FMV-Közl. ép.-B/15-123/09

Tóth Ár pád
4468 Bal sa, Csá ki u. 26.
FMV-Közl. ép.-B/15-138/10

Var ga And rás
4900 Fe hér gyar mat, Tö mött vár u. 74.
FMV-Közl. ép.-B/15-058/07

Var ga Sán dor Ist ván
4841 Jánd, Dó zsa u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/15-142/10

Vi da Fe renc
4551 Nyír egy há za-Oros, Szív u. 2/a.
FMV-Közl. ép.-B/15-083/08

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Blas kó Jó zsef
4465 Ra ka maz, Ne fe lejcs u. 55.
FMV-Közl. vv.-A/15-082/08

16 Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

An tal Ákos
5200 Tö rök szent mik lós, Szent Ist ván u. 33.
FMV-U-A/16-026/06

Ar nóth Zol tán
5000 Szol nok, Kis fa lu dy út 2.
FMV-U-A/16-027/06

Bá rány Lász ló
5000 Szol nok, Nagy I. krt. 16. V/1.
FMV-U-A/16-010/06

Bar na Pé ter
5000 Szol nok, Kar czag L. u. 1. VI/54.
FMV-U-A/16-037/06

Boly hos Jó zsef
5000 Szol nok, Dr. Durst J. u. 52/a.
FMV-U-A/16-033/06

De ák Ist ván
5000 Szol nok, Fe ren czi út 15.
FMV-U-A/16-015/06

De ák Ma ri na
5000 Szol nok, Fe ren czi út 15.
FMV-U-A/16-014/06

Enye di De zsõ
5451 Öcsöd, II. Rá kó czi F. u. 29/a.
FMV-U-A/16-031/06

Fi ló Ist ván
5000 Szol nok, Ger le út 8/b.
FMV-U-A/16-005/06

Fo ga ra si Pé ter
5000 Szol nok, Kas sai út 38. II/7.
FMV-U-A/16-023/06

Ha jas Gyu la
5100 Jász be rény, Ma dách út 1. I/3.
FMV-U-A/16-022/06

Hör csik La jos
5000 Szol nok, Ba ross u. 51.
FMV-U-A/16-006/06

Hu bai Sán dor
5310 Kis új szál lás, Bé la ki rály út 38.
FMV-U-A/16-021/06

Kál ló né Né meth Ju dit
5000 Szol nok, Orosz Gy. u. 2. IV/14.
FMV-U-A/16-042/06

Kass Ist ván
5091 Tó szeg, Fürts S. u. 1/a.
FMV-U-A/16-001/06

Ko vács Ká roly
5000 Szol nok, Jó zsef A. u. 5.
FMV-U-A/16-020/06

Kö dö böcz At ti la
5100 Jász be rény, Le hel ve zér tér 1.
FMV-U-A/16-032/06

Le hocz ky György
5200 Tö rök szent mik lós, Ka zin czy út 13/a.
FMV-U-A/16-004/06

Li szi Ár pád Ist ván
5000 Szol nok, Ság vá ri krt. 43. fszt. 2.
FMV-U-A/16-049/06

Nagy Pé ter Pál
5100 Jász be rény, Bó lyai út 1.
FMV-U-A/16-012/06

Nagy Ró bert
5000 Szol nok, Füst M. u. 10.
FMV-U-A/16-009/06



Or go vány Lász ló
5000 Szol nok, Kar czag L. u. 5. II/19.
FMV-U-A/16-003/06

Pi ros Ká roly
5000 Szol nok, Po zso nyi út 24.
FMV-U-A/16-045/06

Po ór Já nos
5000 Szol nok, Vö rös me zõ út 200.
FMV-U-A/16-030/06

Pót ári Zol tán
5000 Szol nok, Ko lozs vá ri út 26. I/6.
FMV-U-A/16-016/06

Re ki ta Al bert Lász ló
5000 Szol nok, Se lyem út 17.
FMV-U-A/16-050/06

Tá las Ist ván
5137 Jász kis ér, Bem út 10.
FMV-U-A/16-011/06

Tóth Er vin
5000 Szol nok, Gár do nyi út 12.
FMV-U-A/16-039/06

Tóth Ist ván
5200 Tö rök szent mik lós, Pe tõ fi S. u. 82.
FMV-U-A/16-051/06

Zö lei At ti la
5000 Szol nok, Ber zse nyi út 1/b.
FMV-U-A/16-040/06

„B” ka te gó ria

Bog nár Lász ló Bé la
5200 Tö rök szent mik lós, Õsz u. 1.
FMV-U-B/16-029/06

Bor gu lya And rás
5440 Kun szent már ton, Ba bits M. u. 3.
FMV-U-B/16-025/06

Bur ka At ti la
5100 Jász be rény, Al só csin csa part u. 4.
FMV-U-B/16-041/06

Csé csei Mi hály Fe renc
5000 Szol nok, Nád u. 2.
FMV-U-B/16-048/06

De me ter Gyu la
5100 Jász be rény, Fá tyol út 1/h.
FMV-U-B/16-024/06

Fe ke te Ta más
5440 Kun szent már ton, Szé che nyi ltp. V/1. II/9.
FMV-U-B/16-028/06

Hor váth György
5000 Szol nok, Re tek u. 15.
FMV-U-B/16-013/06

Ka to na Fe renc
5004 Szol nok,  
FMV-U-B/16-038/06

Ku rucz Ist ván At ti la
5300 Kar cag, Papp B. út 6/b.
FMV-U-B/16-043/06

Ku rucz Ist ván Nor bert
5300 Kar cag, Li li om út 9.
FMV-U-B/16-044/06

Mis kol czi Ti bor
5137 Jász kis ér, Kit ten ber ger út 11.
FMV-U-B/16-046/06

Pin tér Já nos
5000 Szol nok, Sport u. 46.
FMV-U-B/16-035/06

Smá nyi Fe renc
5000 Szol nok, Ob si tos út 10.
FMV-U-B/16-047/06

Szél Lász ló
5350 Ti sza fü red, Jó zsef A. u. 75.
FMV-U-B/16-019/06

Ter jé ki Jó zsef
5122 Jász dó zsa, Ber csé nyi u. 4/a.
FMV-U-B/16-002/06

Tó ta Mi hály
5000 Szol nok, Orosz Gy. u. 16. fszt. 3.
FMV-U-B/16-007/06

Tóth Ist ván
5000 Szol nok, Rét u. 11.
FMV-U-B/16-008/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

An tal Ákos
5200 Tö rök szent mik lós, Szent Ist ván u. 33.
FMV-H-A/16-026/06

Ar nóth Zol tán
5000 Szol nok, Kis fa lu dy út 2.
FMV-H-A/16-027/06

Bá rány Lász ló
5000 Szol nok, Nagy I. krt. 16. V/1.
FMV-H-A/16-010/06
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Bar na Pé ter
5000 Szol nok, Kar czag L. u. 1. VI/54.
FMV-H-A/16-037/06

Boly hos Jó zsef
5000 Szol nok, Dr. Durst J. u. 52/a.
FMV-H-A/16-033/06

De ák Ist ván
5000 Szol nok, Fe ren czi út 15.
FMV-H-A/16-015/06

De ák Ma ri na
5000 Szol nok, Fe ren czi út 15.
FMV-H-A/16-014/06

Enye di De zsõ
5451 Öcsöd, II. Rá kó czi F. u. 29/a.
FMV-H-A/16-031/06

Fi ló Ist ván
5000 Szol nok, Ger le út 8/b.
FMV-H-A/16-005/06

Fo ga ra si Pé ter
5000 Szol nok, Kas sai út 38. II/7.
FMV-H-A/16-023/06

Ha jas Gyu la
5100 Jász be rény, Ma dách út 1. I/3.
FMV-H-A/16-022/06

Hör csik La jos
5000 Szol nok, Ba ross u. 51.
FMV-H-A/16-006/06

Hu bai Sán dor
5310 Kis új szál lás, Bé la ki rály út 38.
FMV-H-A/16-021/06

Kál ló né Né meth Ju dit
5000 Szol nok, Orosz Gy. u. 2. IV/14.
FMV-H-A/16-042/06

Kass Ist ván
5091 Tó szeg, Fürts S. u. 1/a.
FMV-H-A/16-001/06

Ko vács Ká roly
5000 Szol nok, Jó zsef A. u. 5.
FMV-H-A/16-020/06

Kö dö böcz At ti la
5100 Jász be rény, Le hel ve zér tér 1.
FMV-H-A/16-032/06

Le hocz ky György
5200 Tö rök szent mik lós, Ka zin czy út 13/a.
FMV-H-A/16-004/06

Nagy Pé ter Pál
5100 Jász be rény, Bó lyai út 1.
FMV-H-A/16-012/06

Nagy Ró bert
5000 Szol nok, Füst M. u. 10.
FMV-H-A/16-009/06

Or go vány Lász ló
5000 Szol nok, Kar czag L. u. 5. II/19.
FMV-H-A/16-003/06

Pi ros Ká roly
5000 Szol nok, Po zso nyi út 24.
FMV-H-A/16-045/06

Po ór Já nos
5000 Szol nok, Vö rös me zõ út 200.
FMV-H-A/16-030/06

Pót ári Zol tán
5000 Szol nok, Ko lozs vá ri út 26. I/6.
FMV-H-A/16-016/06

Re ki ta Al bert Lász ló
5000 Szol nok, Se lyem út 17.
FMV-H-A/16-050/06

Tá las Ist ván
5137 Jász kis ér, Bem út 10.
FMV-H-A/16-011/06

Tóth Er vin
5000 Szol nok, Gár do nyi út 12.
FMV-H-A/16-039/06

Tóth Ist ván
5200 Tö rök szent mik lós, Pe tõ fi S. u. 82.
FMV-H-A/16-051/06

Zö lei At ti la
5000 Szol nok, Ber zse nyi út 1/b.
FMV-H-A/16-040/06

„B” ka te gó ria

Bog nár Lász ló Bé la
5200 Tö rök szent mik lós, Õsz u. 1.
FMV-H-B/16-029/06

Bor gu lya And rás
5440 Kun szent már ton, Ba bits M. u. 3.
FMV-H-B/16-025/06

Bur ka At ti la
5100 Jász be rény, Al só csin csa part u. 4.
FMV-H-B/16-041/06

Csé csei Mi hály Fe renc
5000 Szol nok, Nád u. 2.
FMV-H-B/16-048/06

De me ter Gyu la
5100 Jász be rény, Fá tyol út 1/h.
FMV-H-B/16-024/06



Fe ke te Ta más
5440 Kun szent már ton, Szé che nyi ltp. V/1. II/9.
FMV-H-B/16-028/06

Hor váth György
5000 Szol nok, Re tek u. 15.
FMV-H-B/16-013/06

Ka to na Fe renc
5004 Szol nok,  
FMV-H-B/16-038/06

Ku rucz Ist ván At ti la
5300 Kar cag, Papp B. út 6/b.
FMV-H-B/16-043/06

Ku rucz Ist ván Nor bert
5300 Kar cag, Li li om út 9.
FMV-H-B/16-044/06

Mis kol czi Ti bor
5137 Jász kis ér, Kit ten ber ger út 11.
FMV-H-B/16-046/06

Pin tér Já nos
5000 Szol nok, Sport u. 46.
FMV-H-B/16-035/06

Puj csi Mi hály
5000 Szol nok, Szel lõ út 37/a.
FMV-H-B/16-018/06

Smá nyi Fe renc
5000 Szol nok, Ob si tos út 10.
FMV-H-B/16-047/06

Szél Lász ló
5350 Ti sza fü red, Jó zsef A. u. 75.
FMV-H-B/16-019/06

Ter jé ki Jó zsef
5122 Jász dó zsa, Ber csé nyi u. 4/a.
FMV-H-B/16-002/06

Tó ta Mi hály
5000 Szol nok, Orosz Gy. u. 16. fszt. 3.
FMV-H-B/16-007/06

Tóth Ist ván
5000 Szol nok, Rét u. 11.
FMV-H-B/16-008/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

An tal Ákos
5200 Tö rök szent mik lós, Szent Ist ván u. 33.
FMV-V-A/16-026/06

Ar nóth Zol tán
5000 Szol nok, Kis fa lu dy út 2.
FMV-V-A/16-027/06

Bar na Pé ter
5000 Szol nok, Kar czag L. u. 1. VI/54.
FMV-V-A/16-037/06

De ák Ist ván
5000 Szol nok, Fe ren czi út 15.
FMV-V-A/16-015/06

De ák Ma ri na
5000 Szol nok, Fe ren czi út 15.
FMV-V-A/16-014/06

Enye di De zsõ
5451 Öcsöd, II. Rá kó czi F. u. 29/a.
FMV-V-A/16-031/06

Fi ló Ist ván
5000 Szol nok, Ger le út 8/b.
FMV-V-A/16-005/06

Hör csik La jos
5000 Szol nok, Ba ross u. 51.
FMV-V-A/16-006/06

Hu bai Sán dor
5310 Kis új szál lás, Bé la ki rály út 38.
FMV-V-A/16-021/06

Kass Ist ván
5091 Tó szeg, Fürts S. u. 1/a.
FMV-V-A/16-001/06

Ko vács Ká roly
5000 Szol nok, Jó zsef A. u. 5.
FMV-V-A/16-020/06

Li szi Ár pád Ist ván
5000 Szol nok, Ság vá ri krt. 43. fszt. 2.
FMV-V-A/16-049/06

Nagy Pé ter Pál
5100 Jász be rény, Bó lyai út 1.
FMV-V-A/16-012/06

Or go vány Lász ló
5000 Szol nok, Kar czag L. u. 5. II/19.
FMV-V-A/16-003/06

Pi ros Ká roly
5000 Szol nok, Po zso nyi út 24.
FMV-V-A/16-045/06

Pót ári Zol tán
5000 Szol nok, Ko lozs vá ri út 26. I/6.
FMV-V-A/16-016/06

Re ki ta Al bert Lász ló
5000 Szol nok, Se lyem út 17.
FMV-V-A/16-050/06
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Tá las Ist ván
5137 Jász kis ér, Bem út 10.
FMV-V-A/16-011/06

Tóth Er vin
5000 Szol nok, Gár do nyi út 12.
FMV-V-A/16-039/06

Zö lei At ti la
5000 Szol nok, Ber zse nyi út 1/b.
FMV-V-A/16-040/06

„B” ka te gó ria

Csá nyi End re
5211 Ti sza püs pö ki, Fõ út 97.
FMV-V-B/16-036/06

Puj csi Mi hály
5000 Szol nok, Szel lõ út 37/a.
FMV-V-B/16-018/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bur ka At ti la
5100 Jász be rény, Al só csin csa part u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/16-067/08

Elõ he gyi  Zol tán
5100 Jász be rény, Szent Lász ló u. 27. IV.em.10.
FMV-Közl. ép.-A/16-084/10

Fe ke te Ká roly
5000 Szol nok, Má ria u. 48. fsz.1.
FMV-Közl. ép.-A/16-077/10

Fe ke te Ta más
5440 Kun szent már ton, Szé che nyi ltp. V/1. II em. 9.
FMV-Közl. ép.-A/16-083/10

Gu lyás Ka ta lin
5000 Szol nok, Abo nyi út 1/a
FMV-Közl. ép.-A/16-076/10

Hor nyák Já nos
5100 Jász be rény, Risz ner stny. 6.
FMV-Közl. ép.-A/16-085/10

Ke le men Mi hály
5000 Szol nok, Ma dách u. 26.
FMV-Közl. ép.-A/16-052/07

Ki mák Gyu la
5130 Jász apá ti, Ko csér út 21.
FMV-Közl. ép.-A/16-057/07

Kiss Gá bor Im re
5051 Zagy va ré kas, Wes se lé nyi út 11.
FMV-Közl. ép.-A/16-054/07

Ko csi Mi hály
5000 Szol nok, Ga ga rin út 57.
FMV-Közl. ép.-A/16-034/07

Kó ró di Lász ló
5454 Öcsöd, Batt hy ány út 25/a.
FMV-Közl. ép.-A/16-071/09

Ko vács Fe renc
5000 Szol nok, Tör te li út 10.
FMV-Közl. ép.-A/16-070/09

Ko vács né Sa la mon Mag dol na
5008 Szol nok, Be ne dek Elek u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/16-075/10

Koz ma Ka ta lin
5000 Szol nok, Bo ró ka út  2.
FMV-Közl. ép.-A/16-078/10

Mattya sovsz ky Ti bor Ot tó
5000 Szol nok, Bar tók B. u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/16-063/07

Ta tár Zol tán
5310 Kis új szál lás, Ady End re u. 4/b.
FMV-Közl. ép.-A/16-064/08

Tol nai Gé za
5051 Zagy va ré kas, Csár da út 39.
FMV-Közl. ép.-A/16-060/07

Tóth Ta más
5000 Szol nok, Ber csé nyi út 39/a.
FMV-Közl. ép.-A/16-058/07

Tóth Zsolt
5000 Szol nok, Pusz ta u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/16-074/09

Tö rök Jó zsef
5126 Jász fény sza ru, Ori on út 1.
FMV-Közl. ép.-A/16-069/09

Vá ra dy Ba lázs
5000 Szol nok, La kat u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/16-082/10

Vígh And rás
5130 Jász apá ti, Ma gyar út 7.
FMV-Közl. ép.-A/16-053/07

Vi zi Gá bor
5000 Szol nok, Mo ha u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/16-073/09



Za na Dá vid

5055 Jász la dány, Jász u. 4.

FMV-Közl. ép.-A/16-079/10

Ze le i né Bar bócz Be á ta

5000 Szol nok, Ka rint hy F. u. 132.

FMV-Közl. ép.-A/16-065/08

Zsí ros And rás

5350 Ti sza fü red, Húsz öles út 100.

FMV-Közl. ép.-A/16-017/10

Zsó tér Lász ló

5055 Jász la dány, Vö rös marty út 9.

FMV-Közl. ép.-A/16-059/07

„B” ka te gó ria

Agócs Lász ló

5100 Jász be rény, Fáy út 12.

FMV-Közl. ép.-B/16-068/09

An ti Ká roly

5000 Szol nok, Kar czag . u. 7. I/8.

FMV-Közl. ép.-B/16-055/07

Kar dos La jos

5000 Szol nok, Po zso nyi u. 58/a.

FMV-Közl. ép.-B/16-080/10

Kis And rás

5000 Szol nok, Gu y on R. út 26.

FMV-Közl. ép.-B/16-056/07

Lacz ka Sán dor

5310 Kis új szál lás, Mar ja la ki u. 37.

FMV-Közl. ép.-B/16-081/10

Mol nár Pál

5340 Kun he gyes, Do bó út 42/a.

FMV-Közl. ép.-B/16-061/07

Nagy Im re

5000 Szol nok, Kons tan tin u. 33/1.

FMV-Közl. ép.-B/16-087/10

Stu ro vics Ber ta lan

5340 Kun he gyes, Vas út u. 4.

FMV-Közl. ép.-B/16-062/07

Tu rák Jó zsef

5200 Tö rök szent mik lós, Kos suth tér 1. II.em. 5.

FMV-Közl. ép.-B/16-086/10

Var ga Fe renc

5000 Szol nok, Szi vár vány u. 24.

FMV-Közl. ép.-B/16-072/09

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„B” ka te gó ria

So mo gyi Jó zsef
5000 Szol nok, Zöld fa u. 28.
FMV-Közl. vv.-B/16-066/08

17 Tol na me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ge ma Zol tán
7020 Du na föld vár, Ma jor köz 10.
FMV-U-A/17-038/06

Kõ mû ves Jó zsef
7100 Szek szárd, Hold fény u. 3.
FMV-U-A/17-037/06

Ve res Zol tán
7030 Paks, Akác u. 49.
FMV-U-A/17-015/06

„B” ka te gó ria

Bod ri né Nagy Er zsé bet
7100 Szek szárd, Kecs kés F. u. 26.
FMV-U-B/17-007/06

Bo zso lik Zol tán
7140 Bá ta szék, Gár do nyi u. 10.
FMV-U-B/17-008/06

Brill Já nos
7100 Szek szárd, Mé rey ltp. 21/3.
FMV-U-B/17-019/06

Fol land Mi hály
7100 Szek szárd, Bé ri B. Á. u. 32.
FMV-U-B/17-005/06

Ha az Im re
7030 Paks, Hárs fa u. 8.
FMV-U-B/17-021/06

Har gi tai György Gé za
7140 Bá ta szék, Hárs fa sor 10.
FMV-U-B/17-036/06

Him mel Jó zsef
7130 Tol na, Ba bits M. u. 24.
FMV-U-B/17-020/06
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Kis mõ di Fe renc
7140 Bá ta szék, Pa csir ta u. 44.
FMV-U-B/17-006/06

Korcs már Ist ván
7100 Szek szárd, Nap fény u. 56.
FMV-U-B/17-009/06

Le i pold Fe renc né
7100 Szek szárd, Mi kes u. 24. II/205.
FMV-U-B/17-016/06

Or bán Lász ló
7150 Bony hád, Per czel kert 7.d.2/6.
FMV-U-B/17-004/06

Pa lo tás né Kõ vá ri Te ré zia
7100 Szek szárd, Kis ka dar ka u. 4.
FMV-U-B/17-025/06

Pe re Gá bor Zol tán
7100 Szek szárd, Kö rö si Cs. S. u. 30.
FMV-U-B/17-024/06

Pé ter Zsolt
7150 Bony hád, Szé che nyi tér 13. 3/b.
FMV-U-B/17-022/06

Pé tersz Jó zsef
7030 Paks, Akác u. 7.
FMV-U-B/17-035/06

Re idl Hen rik né
7090 Ta má si, Bem u. 24.
FMV-U-B/17-012/06

Schmidt Im re
7200 Dom bó vár, Liszt F. u. 26.
FMV-U-B/17-031/06

Sle zák An tal
7100 Szek szárd, Új fa lus sy u. 7.
FMV-U-B/17-023/06

Ste i ger wald Vin ce
7130 Tol na, Rad nó ti u. 30.
FMV-U-B/17-014/06

Ta kács De zsõ
7200 Dom bó vár, Rá kó czi u. 86.
FMV-U-B/17-011/06

To pa Ist ván
7090 Ta má si, Csor tos u. 21.
FMV-U-B/17-002/06

Tóth Al bert
7100 Szek szárd, Cser hát u. 2/b.
FMV-U-B/17-018/06

Vö rös Ist ván
7100 Szek szárd, Re me te u. 67.
FMV-U-B/17-010/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba ta And rás
7200 Dom bó vár, II. u. 7.
FMV-V-A/17-028/06

Ge len csér Gá bor
7200 Dom bó vár, Be ze rédj u. 23. II/5.
FMV-V-A/17-027/06

Kin ce li An tal
7200 Dom bó vár, Krú dy Gy. u. 49.
FMV-V-A/17-026/06

„B” ka te gó ria

Kiss La jos
7200 Dom bó vár, Gye nis A. u. 11/a.
FMV-V-B/17-030/06

Kohn Ist ván
7200 Dom bó vár, Zrí nyi u. 36.
FMV-V-B/17-017/06

Ozo rai Ger gely
7200 Dom bó vár, Vö rös marty u. 43.
FMV-V-B/17-029/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba las sa Zol tán
7200 Dom bó vár, Gár do nyi G. u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/17-052/07

Bart ha La jos
7030 Paks, Kur csa tov u. 20.
FMV-Közl. ép.-A/17-065/08

Be cze At ti la
7100 Szek szárd, Rá kó czi u. 38.
FMV-Közl. ép.-A/17-092/10

Be cze Sza bolcs
7100 Szek szárd, Ne fe lejcs u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/17-061/08

Ber ki Lász ló
7100 Szek szárd, Tom pa u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/17-078/08

Blas kó Je nõ
7030 Paks, Kis he gyi út 47.
FMV-Közl. ép.-A/17-079/09



Csa pó Fe renc
7100 Szek szárd, Jó kai u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/17-080/09

Cze i der Ká roly
7100 Szek szárd, Cin ka u. 67.
FMV-Közl. ép.-A/17-069/08

Fra zon Fe renc
7130 Tol na, Le hel u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/17-048/07

Ga ram völ gyi Lász ló
7100 Szek szárd, Al kot mány u.  6.
FMV-Közl. ép.-A/17-086/10

Go óts Kál mán
7100 Szek szárd, Kõ rö si Cs. u. 37/a.
FMV-Közl. ép.-A/17-071/08

Kap pel ma y er Já nos
7030 Paks, Öreg hegy u. 29.
FMV-Közl. ép.-A/17-066/08

Kiss Do nát
7133 Fadd, Új u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/17-085/10

Kiss Gá bor
7100 Szek szárd, Wos sinsz ky ltp. 13. II/2.
FMV-Közl. ép.-A/17-087/10

Kisz li Lász ló
7020 Du na föld vár, Szõ lõs ker tek u. 46
FMV-Közl. ép.-A/17-083/10

Kó lya Jó zsef
7090 Ta má si, De ák F. u. 12/b.
FMV-Közl. ép.-A/17-064/08

Ko vács Gá bor
7100 Szek szárd, Tán csics köz 12.
FMV-Közl. ép.-A/17-074/08

Kõ rö si Ká roly
7100 Szek szárd, Ibo lya u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/17-081/09

Lõ rincz Zol tán
7191 Hõ gyész, Ró zsa völgy u. 30.
FMV-Közl. ép.-A/17-075/08

Mi hály ka Ti bor
7100 Szek szárd, Baj csy Zs. u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/17-068/08

Né meth Szi lárd
7064 Gyönk, If jú ság ltp. 14/b.
FMV-Közl. ép.-A/17-084/10

Pal ko vics Jó zsef
7100 Szek szárd, Mé szá ros L. u. 7. III/3.
FMV-Közl. ép.-A/17-088/10

Pin tér Lász ló
7052 Kö lesd, Pe tõ fi S. u. 89.
FMV-Közl. ép.-A/17-047/07

Rácz Ti bor
7020 Du na föld vár, Há mán K. u. 37.
FMV-Közl. ép.-A/17-046/07

Rik ker Ist ván
7100 Szek szárd, Bem u. 44.
FMV-Közl. ép.-A/17-054/07

Rozs nyai Ist ván
7100 Szek szárd, Alis ca u. 24.
FMV-Közl. ép.-A/17-082/09

Sal lai Lász ló
7130 Tol na, Ber csé nyi u.  16.
FMV-Közl. ép.-A/17-089/10

Schusz ter Gá bor
7140 Bá ta szék, Ko lozs vá ri u. 11/a.
FMV-Közl. ép.-A/17-091/10

Sprá ger Csa ba
7200 Dom bó vár, Krú dy Gy. u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/17-073/08

Sza bó György
7100 Szek szárd, Gróf P. u. 20.
FMV-Közl. ép.-A/17-063/08

Sza lai Bog nár Ba lázs
7200 Dom bó vár, Kék ne fe lejcs u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/17-070/08

Tóth Ká roly
7020 Du na föld vár, Ba ró ta-pusz ta 7.
FMV-Közl. ép.-A/17-090/10

Var jas Ta más Lász ló
7100 Szek szárd, Ke rá mia u. 93.
FMV-Közl. ép.-A/17-060/07

„B” ka te gó ria

Ber náth Jó zsef
7130 Tol na, Mó ra F. u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/17-072/08

Boh nert An tal
7191 Hõ gyész, Pe tõ fi S. u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/17-058/07

Bó ta Já nos
7090 Ta má si, Pá va u. 10.
FMV-Közl. ép.-B/17-059/07

Do lo vai Bé la
7081 Si mon tor nya, Jó zsef A. u. 24/c.
FMV-Közl. ép.-B/17-057/07
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Jant ner Jó zsef
7030 Paks, Bás tya u. 9.
FMV-Közl. ép.-B/17-049/07

Kár pá ti Gá bor
7090 Ta má si, Dó zsa Gy. u. 60.
FMV-Közl. ép.-B/17-043/07

Ko csis Ta más
7200 Dom bó vár, Nép köz tár sa ság út ja 38. III/2.
FMV-Közl. ép.-B/17-076/08

Ko vács Zsolt
7252 At ta la, Rá kó czi u. 70.
FMV-Közl. ép.-B/17-077/08

Lu kács Jó zsef
7090 Ta má si, Sza bad ság u. 71.
FMV-Közl. ép.-B/17-042/07

Má csik Ist ván
7100 Szek szárd, Pa rász ta u. 72.
FMV-Közl. ép.-B/17-055/07

Me isz ter Er vin
7130 Tol na, Rad nó ti u. 26.
FMV-Közl. ép.-B/17-044/07

Mo hai Ká roly
9191 Hõ gyész, Vá sár tér u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/17-062/08

Sán ta vy Lász ló
7090 Ta má si, Jó zsef A. ltp. 17. fszt. 4.
FMV-Közl. ép.-B/17-040/07

Szent pá li Ti bor
7090 Ta má si, Al ma sor 4.
FMV-Közl. ép.-B/17-045/07

Tóth Ist ván
7090 Ta má si, Sza bad ság u. 35. III/15.
FMV-Közl. ép.-B/17-041/07

Tur bók Ti bor
7090 Ta má si, Vár hegy 38/a.
FMV-Közl. ép.-B/17-039/07

Var ga Já nos
7030 Paks, Zá por u. 46.
FMV-Közl. ép.-B/17-051/07

Ve csei Jó zsef
7150 Bony hád, Rá kó czi u. 68-70.
FMV-Közl. ép.-B/17-067/08

Wer ner Mi hály
7140 Bá ta szék, Laj vér u. 18/b.
FMV-Közl. ép.-B/17-053/07

Wi ez ner Jó zsef
7100 Szek szárd, Dr. Tóth L. u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/17-056/07

18 Vas me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bo da Csa ba
9600 Sár vár, Hu nya di u. 14/a.
FMV-U-A/18-024/06

Er dõs Ár pád
9763 Vasszé cseny, Ady E. u. 34.
FMV-U-A/18-031/06

Erõs Mik lós
9700 Szom bat hely, Szõl lõ si stny. 22/a.
FMV-U-A/18-012/06

Far kas Mik lós
9700 Szom bat hely, Ká ro lyi A. u. 1/c.
FMV-U-A/18-010/06

Gá jer Lász ló
9721 Gen csa pá ti, Hu nya di J. u. 278.
FMV-U-A/18-007/06

Hom lok Zsolt
9700 Szom bat hely, Ke mény Zsig mond u. 4.
FMV-U-A/18-025/06

Hor váth Já nos
9600 Sár vár, Mó ricz Zs. u. 13.
FMV-U-A/18-018/06

Koz ma Zol tán
9970 Szent gott hárd, Ár pád u. 2/c.
FMV-U-A/18-021/06

Lu kács Zsolt
9700 Szom bat hely, Szerb A. u. 2.
FMV-U-A/18-022/06

Mo gyo ró si At ti la
9800 Vas vár, Pe tõ fi u. 2.
FMV-U-A/18-033/06

Per la ky Fe renc
9700 Szom bat hely, Szent Már ton u. 31.
FMV-U-A/18-015/06

Schmol czer Im re
9700 Szom bat hely, Kom ló si F. u. 7.
FMV-U-A/18-034/06

So ós Ró bert
9919 Csá kány do rosz ló, Kör men di u. 17/e.
FMV-U-A/18-035/06

Sza bó Pé ter At ti la
9800 Vas vár, Új la ki u. 40.
FMV-U-A/18-009/06



Szi ge ti La jos
9700 Szom bat hely, Kár pá ti K. u. 2.
FMV-U-A/18-029/06

Va da si Pé ter
9641 Rá ba paty, Al só pa tyi u. 79/b.
FMV-U-A/18-028/06

Var ga Elek
9751 Vép, Rá kó czi F. u. 41.
FMV-U-A/18-011/06

Var ga György
9751 Vép, Szé che nyi u. 1/a.
FMV-U-A/18-014/06

„B” ka te gó ria

Bi czó Je nõ
9723 Gyön gyös fa lu, Ist ván király u. 52.
FMV-U-B/18-017/06

Hol czer Sán dor
9700 Szom bat hely, Ná das dy F. u. 41.
FMV-U-B/18-036/06

Huff Lász ló
9900 Kör mend, Dó zsa Gy. u. 9.
FMV-U-B/18-020/06

Kiss Sán dor
9500 Cell dö mölk, Ber csé nyi u. 16.
FMV-U-B/18-019/06

Ko rok nai Jó zsef
9700 Szom bat hely, Já ki u. 55/b.
FMV-U-B/18-026/06

Ko vács Fe renc
9700 Szom bat hely, Avar u. 24.
FMV-U-B/18-032/06

Mé szá ros At ti la Zol tán
9915 Ná dasd, If jú ság u. 2.
FMV-U-B/18-030/06

Pál Jó zsef
9700 Szom bat hely, Ká roly R. u. 18. IV/15.
FMV-U-B/18-008/06

Papp Jó zsef
9700 Szom bat hely, Kas sák L. u. 5.
FMV-U-B/18-023/06

Pre logh Ist ván
9700 Szom bat hely, Szent G. u. 45.
FMV-U-B/18-013/06

Va las ka Krisz ti án
9700 Szom bat hely, Szat már u. 5.
FMV-U-B/18-016/06

Var ga Ist ván
9800 Vas vár, Pe tõ fi S. u. 25.
FMV-U-B/18-037/06

Var ga Mik lós
9800 Vas vár, Szent mi hály fal vi u. 3/a.
FMV-U-B/18-027/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bí ró At ti la
9700 Szom bat hely, Bu dai Nagy Antal u. 11/b.
FMV-H-A/18-002/06

Bo da Csa ba
9600 Sár vár, Hu nya di u. 14/a.
FMV-H-A/18-007/06

Er dõs Ár pád
9763 Vasszé cseny, Ady E. u. 34.
FMV-H-A/18-008/06

Lu kács Zsolt
9700 Szom bat hely, Szerb An tal u. 2.
FMV-H-A/18-006/06

Mé szá rics Zol tán
9500 Cell dö mölk, Kos suth L. u. 18.
FMV-H-A/18-003/06

„B” ka te gó ria

Hol czer Sán dor
9700 Szom bat hely, Ná das dy F. u. 41.
FMV-H-B/18-009/06

Né meth Jó zsef
9542 Bo ba, Rá kó czi u. 43.
FMV-H-B/18-004/06

Szat má ri Já nos
9545 Já nos há za, Ti sza u. 22.
FMV-H-B/18-005/06

Va las ka Krisz ti án
9700 Szom bat hely, Szat már u. 5.
FMV-H-B/18-001/06

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bí ró At ti la
9700 Szom bat hely, Bu dai Nagy An tal u. 11/b.
FMV-V-A/18-007/06
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Bo da Csa ba
9600 Sár vár, Hu nya di u. 14/a.
FMV-V-A/18-015/06

Er dõs Ár pád
9763 Vasszé cseny, Ady E. u. 34.
FMV-V-A/18-018/06

Ge me i ner Jó zsef
9700 Szom bat hely, Bem J. u. 19.
FMV-V-A/18-003/06

Hom lok Zsolt
9700 Szom bat hely, Ke mény Zsig mond u. 4.
FMV-V-A/18-016/06

Koz ma Zol tán
9970 Szent gott hárd, Ár pád u. 2/c.
FMV-V-A/18-013/06

Lu kács Zsolt
9700 Szom bat hely, Szerb A. u. 2.
FMV-V-A/18-014/06

Mé szá rics Zol tán
9500 Cell dö mölk, Kos suth u. 18.
FMV-V-A/18-008/06

Mo so nyi Gá bor
9700 Szom bat hely, Ba rát ság u. 7.
FMV-V-A/18-004/06

Pin tér Gá bor
9700 Szom bat hely, Ro hon ci u. 62.
FMV-V-A/18-005/06

Szi lá gyi An dor
9746 Acsád, MÁV Vas út ál lo más 1.
FMV-V-A/18-012/06

Tóth Jó zsef
9611 Csé nye, Vas út u. 42.
FMV-V-A/18-001/06

Tö mõ Jó zsef
9791 To rony, Kár pá ti u. 8.
FMV-V-A/18-002/06

„B” ka te gó ria

Ba li Já nos, id.
9500 Cell dö mölk, Ber csé nyi u. 28.
FMV-V-B/18-009/06

Né meth Jó zsef
9542 Bo ba, Rá kó czi u. 43.
FMV-V-B/18-010/06

Sza lay Lász ló
9700 Szom bat hely, Ká roly R. u. 14/a.
FMV-V-B/18-017/06

Szat má ri Já nos
9545 Já nos há za, Ti sza u. 22.
FMV-V-B/18-011/06

Szé kely Jó zsef
9500 Cell dö mölk, Ki rály J. u. 2.
FMV-V-B/18-019/06

Va las ka Krisz ti án
9700 Szom bat hely, Szat már u. 5.
FMV-V-B/18-006/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bí ró At ti la
9700 Szom bat hely, Bu dai Nagy Antal u. 11/a.
FMV-Közl. ép.-A/18-012/08

Csor ba Jó zsef
9652 Nick, Pe tõ fi u. 30.
FMV-Közl. ép.-A/18-021/09

Czen ki Im re
9700 Szom bat hely, Ro hon ci út 23.
FMV-Közl. ép.-A/18-017/08

Czi ne ge Fe renc
9600 Sár vár, Fe ke te-híd u. 114.
FMV-Közl. ép.-A/18-004/07

Fe hér Ró bert
9700 Szom bat hely, Páz mány Pé ter krt. 38.
FMV-Közl. ép.-A/18-011/08

Gyur csák Zol tán
9900 Kör mend, Dó zsa Gy. u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/18-023/09

Hor váth Lász ló
9700 Szom bat hely, Jó kai M. u. 32
FMV-Közl. ép.-A/18-040/10

Ino kai Lász ló
9671 Sit ke, Új hegy 3.
FMV-Közl. ép.-A/18-045/10

Ko vács Bé la
9723 Gyön gyös fa lu, Hu nya di u. 10.
FMV-Közl. ép.-A/18-014/08

Ko vács Je nõ
9700 Szom bat hely, Vaj da hu nyad tér 11
FMV-Közl. ép.-A/18-043/10

La ki Fe renc
9792 Bul csu, Ro hon ci u. 33.
FMV-Közl. ép.-A/18-001/07



Lu kács Er nõ
9700 Szom bat hely, Lo sonc u. 5/b.
FMV-Közl. ép.-A/18-020/08

Mó ricz Ju dit
9970 Szent gott hárd, Ket he lyi u. 44/a.
FMV-Közl. ép.-A/18-016/08

Na csa Jó zsef
9700 Szom bat hely, Bár do si N. J. u. 67.
FMV-Közl. ép.-A/18-018/08

Nagy Ist ván
9700 Szom bat hely, Ber ta lanf fy u. 36
FMV-Közl. ép.-A/18-044/10

Nagy Pé ter Mik lós
9700 Szom bat hely, Ki rály u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/18-010/08

Óno di Ist ván
9500 Cell dö mölk, Ady End re u. 10
FMV-Közl. ép.-A/18-042/10

Papp Já nos
9700 Szom bat hely, Hu nya di J. u. 49.
FMV-Közl. ép.-A/18-035/10

So ós Ká roly
9919 Csá kány do rosz ló, Kör men di u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/18-024/09

Szán tó Lász ló
9700 Szom bat hely, An gol kert u. 5/A.
FMV-Közl. ép.-A/18-033/10

Szi lá gyi An dor
9500 Cell dö mölk, Akác fa u. 46.
FMV-Közl. ép.-A/18-038/10

Un ger Fe renc
9730 Kõ szeg, Sze der u. 7
FMV-Közl. ép.-A/18-041/10

„B” ka te gó ria

Ba li Já nos, Ifj.
9500 Cell dö mölk, Ber csé nyi u. 26.
FMV-Közl. ép.-B/18-036/10

Bog nár Bé la
9600 Sár vár, Hu nya di u. 1
FMV-Közl. ép.-B/18-034/10

Ca to mio And rás
9800 Vas vár, Köz tár sa ság tér 15
FMV-Közl. ép.-B/18-039/10

Csiz ma dia Ro land
9500 Cell dö mölk, Rá kó czi u. 29.
FMV-Közl. ép.-B/18-028/09

Csiz ma zia Ká roly
9500 Cell dö mölk, Mes te ri u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/18-037/10

Ere dits Nor bert
9700 Szom bat hely, Jó kai u. 6.
FMV-Közl. ép.-B/18-019/08

Fran csics Pé ter
9751 Vép, De ák Fe renc u. 21.
FMV-Közl. ép.-B/18-015/08

Ko má ro mi De zsõ
9700 Szom bat hely, Ma ros u. 22.
FMV-Közl. ép.-B/18-007/07

Kos tyál At ti la
9970 Szent gott hárd, Zsi dai u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/18-026/09

Ko vács Ot tó
9545 Já nos há za, Fel sza ba du lás út 19.
FMV-Közl. ép.-B/18-030/09

Lo vász Já nos
9600 Sár vár, Pe tõ fi S. u. 37.
FMV-Közl. ép.-B/18-002/07

Nagy La jos
9548 Ne mes ke reszt úr, Kos suth L. u. 88.
FMV-Közl. ép.-B/18-027/09

Né meth La jos Ta más
9800 Vas vár, Al kot mány u. 60.
FMV-Közl. ép.-B/18-025/09

Pó cza Jó zsef Ba lázs
9737 Bük, Pe tõ fi u. 12.
FMV-Közl. ép.-B/18-006/07

Ro hon czi Lász ló
9700 Szom bat hely, Dió fa u. 2. IV/18
FMV-Közl. ép.-B/18-009/10

Ság he gyi Zsolt
9500 Cell dö mölk, Kos suth L. u. 15/b.
FMV-Közl. ép.-B/18-031/09

Si mó ka Fe renc
9700 Szom bat hely, Far kas Ká roly u. 27.
FMV-Közl. ép.-B/18-008/07

So ós Lász ló At ti la
9500 Cell dö mölk, Vö rös marty u. 34.
FMV-Közl. ép.-B/18-005/07

So pár Már ton
9700 Szom bat hely, Fes te tics u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/18-032/09

Sza kál Gá bor
9561 To korcs, Er zsé bet u. 37.
FMV-Közl. ép.-B/18-029/09
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Sze mes Ti bor
9798 Ják, Szé che nyi u. 20.
FMV-Közl. ép.-B/18-022/09

Va dász Pé ter
9700 Szom bat hely, Szent Imre her ceg u. 110/a.
FMV-Közl. ép.-B/18-003/07

Var ga Im re
9700 Szom bat hely, Mi kes Ke le men u. 3.
FMV-Közl. ép.-B/18-013/08

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ber ta Zol tán
9700 Szom bat hely, Vá ci Mi hály u. 7.
FMV-Közl. vv.-A/18-005/10

Gyöm rey Lász ló
9542 Bo ba, Jó zsef At ti la u. 18.
FMV-Közl. vv.-A/18-002/07

Pa lo tai Já nos
9700 Szom bat hely, Ká roly Ró bert u. 23. II/5.
FMV-Közl. vv.-A/18-003/10

„B” ka te gó ria

Jász be ré nyi Gé za
9700 Szom bat hely, Ta vasz u. 2.
FMV-Közl. vv.-B/18-001/07

Ka po si Zol tán
9700 Szom bat hely, Páz mány Pé ter krt. 42. IV/18.
FMV-Közl. vv.-B/18-004/10

19 Veszp rém me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bal ta Jó zsef
8420 Zirc, Ma lom u. 8.
FMV-U-A/19-004/06

Bó dis Jó zsef
8330 Sü meg, Sar valy u. 17.
FMV-U-A/19-039/06

Bor dács Ist ván
8200 Veszp rém, Klap ka u. 4/b.
FMV-U-A/19-036/06

Dé nes Zol tán
8100 Vár pa lo ta, Ár pád u. 15. 18/IV.
FMV-U-A/19-045/06

Fe hér György
8200 Veszp rém, Veszp rém völ gyi u. 25
FMV-U-A/19-010/06

Fogl Zol tán
8200 Veszp rém, Hasz ko vó u. 18/I.
FMV-U-A/19-034/06

Ge recs Jó zsef
8200 Veszp rém, Roz ma ring u. 28/1.
FMV-U-A/19-021/06

Gyõ ri Sán dor
8200 Veszp rém, Kõ ris köz 9.
FMV-U-A/19-037/06

Hor váth Lász ló
8500 Pá pa, Ki li án ltp. 32.
FMV-U-A/19-023/06

Ka dem Sad dek
8200 Veszp rém, Pi pacs u. 38.
FMV-U-A/19-014/06

Li szi Zol tán
8200 Veszp rém, Fû rész u. 9.
FMV-U-A/19-008/06

Nagy Csa ba
8400 Aj ka, Ver seny u. 10.
FMV-U-A/19-033/06

Nagy Lász ló
8200 Veszp rém, Kard köz 7/a.
FMV-U-A/19-007/06

Õsz György
8200 Veszp rém, Bor sos J. u. 8/3.
FMV-U-A/19-009/06

Re me tei Ádám
8200 Veszp rém, Gu lya dom bi stny. 9.
FMV-U-A/19-026/06

Sár kány Er nõ
8200 Veszp rém, Sáf rány u. 4/e.
FMV-U-A/19-041/06

Sza bó De zsõ
8500 Pá pa, Bán ki D. u. 51.
FMV-U-A/19-013/06

Ta kács Já nos
8200 Veszp rém, Cser mák A. u. 12/b.
FMV-U-A/19-040/06

Var ga Gyu la
8200 Veszp rém, Tá tor ján u. 4/a.
FMV-U-A/19-020/06



„B” ka te gó ria

Bö röcz At ti la
8300 Ta pol ca, Ka zin czy tér 11.
FMV-U-B/19-025/06

Czig ler Lász ló né
8300 Ra pos ka, Szent György u. 2.
FMV-U-B/19-005/06

Ha lász Jó zsef
8200 Veszp rém, Hasz ko vó út 18/g. V/15.
FMV-U-B/19-015/06

Ikits Ta más
8200 Veszp rém, Át ri um köz 20.
FMV-U-B/19-017/06

Jó zsa Zol tán
8420 Zirc, Ár pád út 16.
FMV-U-B/19-002/06

Ka uf mann Mi hály
8248 Ne me svá mos, Pap I. u. 22.
FMV-U-B/19-024/06

Kó nya Ist ván
8200 Veszp rém, Hasz ko vó út 18/k. III/9.
FMV-U-B/19-016/06

Ko vács Im re
8200 Veszp rém, Fü re di u. 13.
FMV-U-B/19-028/06

Nagy Ist ván
8220 Ba la ton al má di, Sza bad ság u. 37.
FMV-U-B/19-043/06

Nyit rai Jó zsef
8161 Õsi, Szi get pusz ta u. 15/a.
FMV-U-B/19-047/06

Nyit rai Lász ló Zsolt
8191 Ös kü, Me cset u. 34.
FMV-U-B/19-046/06

Ró za And rás
8227 Fel sõ örs, Szi las u. 4.
FMV-U-B/19-006/06

Ru zsa Gyu la Jó zsef
8349 Za la gyö mö rõ, Kis fa lu dy u. 37.
FMV-U-B/19-029/06

Sza bó Ká roly
8200 Veszp rém, Roz ma ring u. 19.
FMV-U-B/19-019/06

Szta na Zol tán
8300 Ta pol ca, Akác fa u. 24.
FMV-U-B/19-031/06

Tö re ky Pál
8300 Ta pol ca, Mó ricz Zs. u. 61/2.
FMV-U-B/19-003/06

Vö rös Ist ván
8200 Veszp rém, Ju har u. 23.
FMV-U-B/19-027/06

Wim mer Pé ter
8105 Pét für dõ, Hõ sök te re 11/4.
FMV-U-B/19-044/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ele kes Fe renc
8200 Veszp rém, Di ó sy út 2/e.
FMV-H-A/19-012/06

Fe hér György
8200 Veszp rém, Veszp rém völ gyi u. 25.
FMV-H-A/19-011/06

Fogl Zol tán
8200 Veszp rém, Hasz ko vó u. 18/I.
FMV-H-A/19-035/06

Ge recs Jó zsef
8200 Veszp rém, Roz ma ring u. 28/1.
FMV-H-A/19-022/06

Sár kány Er nõ
8200 Veszp rém, Sáf rány u. 4/e.
FMV-H-A/19-042/06

„B” ka te gó ria

Ikits Ta más
8200 Veszp rém, Át ri um köz 20.
FMV-H-B/19-018/06

Szta na Zol tán
8300 Ta pol ca, Akác fa u. 24.
FMV-H-B/19-032/06

Vas úti épít mé nyek

„B” ka te gó ria

Bu dai Im re
8251 Zán ka, Rá kó czi u. 5.
FMV-V-B/19-038/06
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Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Ba log Zol tán
8105 Pét für dõ, Liszt F. u. 44. II/7.
FMV-Közl. ép.-A/19-090/09

Ba logh Jó zsef
8500 Pá pa, Es ter há zy u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/19-080/08

Ba logh Pé ter La jos
8105 Pét für dõ, Ba bits M. u. 11/a.
FMV-Közl. ép.-A/19-094/09

Be cze Pé ter
8200 Veszp rém, Só lyi u. 1. II/7.
FMV-Közl. ép.-A/19-074/07

Be ne Zol tán
8200 Veszp rém, Ró zsa u. 48. II/12.
FMV-Közl. ép.-A/19-076/08

Bí ró Csa ba
8191 Ös kü, Ker tész K. u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/19-099/10

Bo zsó Ta más
8237 Ti hany, Ma jor u. 30.
FMV-Közl. ép.-A/19-091/09

Bras say Hu ba
8200 Veszp rém, Cser er dõ ltp. 19/a.
FMV-Közl. ép.-A/19-058/07

Czig ler Lász ló
8300 Ra pos ka, Szent György u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/19-059/07

De mény Zol tán
8200 Veszp rém, Ló czy L. u. 18/a.
FMV-Közl. ép.-A/19-063/07

Fo dor Jó zsef
8411 Ká dár ta, Ken der föld u. 39.
FMV-Közl. ép.-A/19-057/07

Gyu la vá ri End re
8200 Veszp rém, Hal le u. 7/c.
FMV-Közl. ép.-A/19-103/10

He gyi Gyu la
8416 Du dar, Vi rág út 49.
FMV-Közl. ép.-A/19-030/07

Kin cses György
8100 Vár pa lo ta, Be ze ré di u. 40/b.
FMV-Közl. ép.-A/19-062/07

Ko vács Gé za
8225 Szent ki rály sza bad ja, Rá kó czi u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/19-071/07

Má tics Zol tán
8448 Aj ka, Vad vi rág u. 5.
FMV-Közl. ép.-A/19-078/08

Mol nár Ist ván
8500 Pá pa, Cel li u. 55.
FMV-Közl. ép.-A/19-093/09

Né meth Ká roly
8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/19-054/07

Pá kai Pé ter
8447 Aj ka ren dek, Ren de ki u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/19-060/07

Pál Ad ri enn
8105 Pét für dõ, Liszt Fe renc u. 38. I/4.
FMV-Közl. ép.-A/19-104/10

Pol gár Ele mér
8500 Pá pa, Ti zen egye dik u. 6.
FMV-Közl. ép.-A/19-061/07

Por dány Hor váth Ist ván
8200 Veszp rém, Páz mán di u. 18.
FMV-Közl. ép.-A/19-073/07

Raj ki Ta más
8200 Veszp rém, Vö rös marty tér 12/b.
FMV-Közl. ép.-A/19-105/10

Rév fa lu si Lász ló
8174 Ba la ton ke ne se, Si mon I. u. 17.
FMV-Közl. ép.-A/19-101/10

Sán dor Zsolt
8171 Ba la ton vi lá gos, Ki ni zsi út 17.
FMV-Közl. ép.-A/19-067/07

Sza bó Jó zsef
8300 Ta pol ca, Kos suth u. 60. C/1.
FMV-Közl. ép.-A/19-072/07

Szé de lyi Ár pád
8500 Pá pa, Ki li án ltp. 29. II/5.
FMV-Közl. ép.-A/19-050/07

Szent pé te ry Ele mér
8400 Aj ka, Ko hász u. 3/2.
FMV-Közl. ép.-A/19-082/08

Szõ ke Gyu la
8200 Veszp rém, Ba lá ca u. 58.
FMV-Közl. ép.-A/19-047/07

Szûcs Jó zsef Sza bolcs
8161 Õsi, Kert-köz u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/19-077/08

Tóth Csa ba
8227 Fel sõ örs, Feny ves u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/19-098/10



Va nyúr György
8500 Pá pa, Kor vin u. 3.
FMV-Közl. ép.-A/19-048/07

Vígh Ist ván
8200 Veszp rém, Ba lá ca u. 34.
FMV-Közl. ép.-A/19-068/07

Vö rös Dá ni el
8500 Pá pa, Li li om u. 3/3.
FMV-Közl. ép.-A/19-107/10

Vö rös Lász ló
8500 Pá pa, Li li om u. 3/3.
FMV-Közl. ép.-A/19-106/10

„B” ka te gó ria

Cseh La jos
8597 Döb rön te, Bitt va u. 5.
FMV-Közl. ép.-B/19-100/10

Czin de ri Zol tán
8414 Olasz fa lu, Tar ka rét u. 22.
FMV-Közl. ép.-B/19-084/08

Far kas Csa ba Im re
8312 Ba la to ne de rics, Eg ry J. u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/19-089/09

Gán gó Ist ván
8253 Rév fü löp, Jó kai u. 1.
FMV-Közl. ép.-B/19-001/11

Ko há ri Sán dor Bé la
8220 Ba la ton al má di, Szõ lõ u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/19-092/09

Ko lo nics Gé za
8500 Pá pa, Ki li án ltp. 48. fszt.1.
FMV-Közl. ép.-B/19-088/08

Ku kucs ka Pé ter
8230 Ba la ton fü red, Mó ra F. u. 5/a.
FMV-Közl. ép.-B/19-081/08

Lancz mann Jó zsef
8100 Vár pa lo ta, Bu dai Nagy An tal u. 18.
FMV-Közl. ép.-B/19-075/08

Né meth György
8297 Ta pol ca-Di szel, Sza bó E. u. 17.
FMV-Közl. ép.-B/19-065/07

Or bán Sán dor
8200 Veszp rém, Csiz ma dia u. 1/e.
FMV-Közl. ép.-B/19-087/08

Pa to nai Kál mán
8100 Vár pa lo ta, Má tyás ki rály út  6.
FMV-Közl. ép.-B/19-108/10

Pék At ti la

8448 Aj ka-Ba kony gye pes, Fõ u. 104.

FMV-Közl. ép.-B/19-070/07

Po má zi Ig nác Lász ló

8400 Aj ka, Pe tõ fi S. u. 13. III/10.

FMV-Közl. ép.-B/19-069/07

Só lyom Lász ló Jó zsef

8100 Vár pa lo ta, Be ze ré di u. 20.

FMV-Közl. ép.-B/19-102/10

Ste i er le in Lász ló

8246 Tót vá zsony, Ke reszt u. 20/a.

FMV-Közl. ép.-B/19-086/08

Su rá nyi Jó zsef Fe renc

8172 Ba la to na ka rattya, Csit tény he gyi u. 16.

FMV-Közl. ép.-B/19-079/08

Sza bó Bé la

8500 Pá pa, Gomb kö tõ u. 3.

FMV-Közl. ép.-B/19-096/09

Sza bó Gyu la

8300 Ta pol ca, Ju hász Gy. u. 72.

FMV-Közl. ép.-B/19-055/07

Ta nyi Jó zsef

8500 Pá pa, Va sza ri út 46.

FMV-Közl. ép.-B/19-097/09

Ud var dy Ta más

8420 Zirc, Zrí nyi u. 1.

FMV-Közl. ép.-B/19-085/08

Vaj no rák né Né meth Éva

8428 Bor za vár, Fõ u. 34.

FMV-Közl. ép.-B/19-083/08

Var ga Lász ló

8300 Ta pol ca, Kos suth u. 64/b.

FMV-Közl. ép.-B/19-064/07

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Rá ko si Ár pád

8400 Aj ka, Er kel u. 34.

FMV-Közl. vv.-A/19-066/07

Tóth Lász ló

8200 Veszp rém, Csi kász J. u. 11. III/2.

FMV-Közl. vv.-A/19-056/07
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„B” ka te gó ria

Si mo nyik Lász ló
8400 Aj ka, Ko rá nyi út 23.
FMV-Közl. vv.-B/19-053/07

Tor ma Ist ván
8477 Tüs ke vár, Kos suth u. 80.
FMV-Közl. vv.-B/19-052/07

20 Za la me gye

Út épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Hoff mann Ödön
8900 Za la eger szeg, Al só ján ka he gyi u. 32.
FMV-U-A/20-046/06

Hor váth Bé la Pé ter
8900 Za la eger szeg, Ár pád u. 19.
FMV-U-A/20-044/06

Mik lós Nor bert
8900 Za la eger szeg, Pla tán sor 17. IV/25.
FMV-U-A/20-037/06

Mil lei Já nos
8800 Nagy ka ni zsa, Ró zsa u. 12.
FMV-U-A/20-001/07

Sü te Ti bor
8360 Keszt hely, Strom feld u. 6/c.
FMV-U-A/20-045/06

Sza ba dics At ti la
8749 Za la ka ros, Li get u. 36/d.
FMV-U-A/20-031/06

Sza ba dics Zol tán
8749 Za la ka ros, Ban csa út 33.
FMV-U-A/20-032/06

Tóth ma jor Já nos
8900 Za la eger szeg, Pla tán sor 23/a.
FMV-U-A/20-041/06

„B” ka te gó ria

Ár vai Zol tán
8360 Keszt hely, Csiz ma dia u. 31.
FMV-U-B/20-033/06

Ful lár Gyu la
8900 Za la eger szeg, Gá la fej 22827 hrsz.
FMV-U-B/20-043/06

Her mán Sán dor
8960 Len ti, Al kot mány u. 37.
FMV-U-B/20-042/06

Tölgy esi Zol tán
8932 Pó ka sze petk, Pe tõ fi u. 42.
FMV-U-B/20-038/06

Ve re bé lyi La jos
8360 Keszt hely, Mar ti no vics út 88.
FMV-U-B/20-047/06

Híd épí té si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Fe hér Zsolt Ti bor
8900 Za la eger szeg, Ró mer Fló ris u. 1.
FMV-H-A/20-025/07

Vas úti épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Dré ge lyi Kiss End re
8800 Nagy ka ni zsa, Dó zsa Gy. u. 28.
FMV-V-A/20-035/06

Ik ker Ti bor
8800 Nagy ka ni zsa, Ady E. u. 63.
FMV-V-A/20-036/06

Pál fi Sán dor
8800 Nagy ka ni zsa, Rá kó czi u. 57/a.
FMV-V-A/20-034/06

„B” ka te gó ria

Gye pes Bé la
8834 Mu ra ke resz túr, Arany J. u. 15.
FMV-V-B/20-039/06

Vi ro vecz Jó zsef
8834 Mu ra ke resz túr, Pe tõ fi u. 28.
FMV-V-B/20-040/06

Köz le ke dé si épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Bér cze si Ti bor
8913 Eger vár, Ná das dy T. u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/20-004/10



Ber kes Ger gely
8900 Za la eger szeg, Már tí rok u.  12.II/4.
FMV-Közl. ép.-A/20-001/10

Bü ki Zol tán
8931 Ke men dol lár, Kos suth u. 9.
FMV-Közl. ép.-A/20-022/07

Csi szár Al bert
8900 Za la eger szeg, Gö cse ji út 49.
FMV-Közl. ép.-A/20-030/07

Drá vecz Csa ba
8900 Za la eger szeg, Ki ni zsi u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/20-006/07

Du dás An tal
8900 Za la eger szeg, Sta di on u. 1. 8/105.
FMV-Közl. ép.-A/20-007/09

Ékes Gé za
8790 Za la szentg rót, Má jus 1. u. 7.
FMV-Közl. ép.-A/20-016/07

Ge ren csér Ti bor
8861 Sze pet nek, Ki rály P. u. 16.
FMV-Közl. ép.-A/20-024/07

Gi czi Ka ta lin
8900 Za la eger szeg, Kis pest u. 11. III/9.
FMV-Közl. ép.-A/20-005/08

Gur dán Csa ba
8800 Nagy ka ni zsa, Fel sõ er dõ u. 19.
FMV-Közl. ép.-A/20-015/08

Gur nik Fe renc
8900 Za la eger szeg, Ber zse nyi u. 11. IX/59.
FMV-Közl. ép.-A/20-005/07

Han gya Bé la
8894 Za la szent györgy, Ady End re u. 21.
FMV-Közl. ép.-A/20-008/07

Hor váth And rás
8900 Za la eger szeg, Lan dor he gyi u. 39.
FMV-Közl. ép.-A/20-013/08

Hor váth Bé la
8900 Za la eger szeg, Lan dor he gyi u. 47.
FMV-Közl. ép.-A/20-004/09

Im re Bé la
8800 Nagy ka ni zsa, Bocs kai u. 6/c.
FMV-Közl. ép.-A/20-015/07

Iván End re
8800 Nagy ka ni zsa, Vad ró zsa u. 11.
FMV-Közl. ép.-A/20-005/10

Ká mán Ist ván
8900 Za la eger szeg, Át al sze gett u. 97.
FMV-Közl. ép.-A/20-002/09

Kiss Lász ló
8900 Za la eger szeg, Vö rös marty u. 23.
FMV-Közl. ép.-A/20-018/07

Kor mos né Bó nus Gyön gyi
8900 Za la eger szeg, Hegy al ja u. 14.
FMV-Közl. ép.-A/20-007/10

Ko vács Zol tán
8800 Nagy ka ni zsa, Ró zsa u. 10/H.
FMV-Közl. ép.-A/20-010/08

Mát hé Gyu la
8900 Za la eger szeg, Gá la fej ma jor. 
FMV-Közl. ép.-A/20-019/07

Mó rocz Jó zsef
8900 Za la eger szeg, Ki ni zsi u. 80. I/3.
FMV-Közl. ép.-A/20-023/07

Né meth Csa ba
8900 Za la eger szeg, Ján ka hegy 2.
FMV-Közl. ép.-A/20-020/07

Pak sa Csa ba
8991 Tes kánd, Vi rág u. 22.
FMV-Közl. ép.-A/20-003/10

Pak sa Fe renc
8900 Za la eger szeg, Ber zse nyi u. 28. III/24.
FMV-Közl. ép.-A/20-017/07

Pá los Kál mán
8900 Za la eger szeg, Gyü möl csös u. 13.
FMV-Közl. ép.-A/20-005/09

Par ti Jó zsef
8900 Za la eger szeg, Lép csõ sor u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/20-006/09

Pe te Ist ván
8900 Za la eger szeg, Pla tán sor 13.
FMV-Közl. ép.-A/20-010/07

Pe ter ka Lász ló
8800 Nagy ka ni zsa, Mun kás u. 1.
FMV-Közl. ép.-A/20-027/07

Pó czak Lász ló
8900 Za la eger szeg, Pa csir ta u. 10/1.
FMV-Közl. ép.-A/20-010/09

Ra kos Zol tán
8773 Ka cor lak, Szé che nyi u. 2.
FMV-Közl. ép.-A/20-028/07

Rom há nyi Im re
8960 Len ti, Tölgy fa u. 4.
FMV-Közl. ép.-A/20-009/08

Schlem mer Ta más
8900 Za la eger szeg, Pá ló czi u. 11. IV/12.
FMV-Közl. ép.-A/20-021/07
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Sza bó Gá bor
8900 Za la eger szeg, Pos ta u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/20-009/10

Sze mes Jó zsef
8900 Za la eger szeg, Hegy al ja u. 20. II/5.
FMV-Közl. ép.-A/20-012/08

Szi get vá ri Pé ter
8900 Za la eger szeg, Pa csir ta u. 8/3.
FMV-Közl. ép.-A/20-008/09

Tom pos At ti la
8900 Za la eger szeg, Vaj da La jos u. 30.
FMV-Közl. ép.-A/20-029/07

Tóth Já nos
8900 Za la e rer szeg, Be csa li u. 105.
FMV-Közl. ép.-A/20-011/08

Tüs ke Zsolt
8900 Za la eger szeg, Bí ró Már ton u. 8.
FMV-Közl. ép.-A/20-006/10

Vaj da La jos
8800 Nagy ka ni zsa, Er dész u. 41.
FMV-Közl. ép.-A/20-014/08

„B” ka te gó ria

Ács Já nos
8800 Nagy ka ni zsa, Vá ros ka pu u. 3/b.
FMV-Közl. ép.-B/20-012/07

And ris Kál mán
8936 Za la szent mi hály, Kis fa lu dy S. köz 2.
FMV-Közl. ép.-B/20-008/08

Ba csi Já nos
8800 Nagy ka ni zsa, Szent end rei u. 34.
FMV-Közl. ép.-B/20-002/08

Ba logh Ti bor
8900 Za la eger szeg, Pat kó u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/20-019/08

Bor sos Gyu la
8741 Za la apá ti, Jó kai u. 101.
FMV-Közl. ép.-B/20-009/07

Bor sos Já nos
8800 Nagy ka ni zsa, Hu nya di u. 36.
FMV-Közl. ép.-B/20-016/08

Bor sos Pál Ba lázs
8360 Keszt hely, Er zsé bet ki rály né u. 60.
FMV-Közl. ép.-B/20-002/10

Csa ná di And rás
8800 Nagy ka ni zsa, Ady u. 63. II/4.
FMV-Közl. ép.-B/20-018/08

Cse ke Lász ló
8769 Pöt ré te, Kos suth u. 73.
FMV-Közl. ép.-B/20-007/08

Fá bi án Jó zsef
8900 Za la eger szeg, Hegy al ja u. 11/a. III/12.
FMV-Közl. ép.-B/20-026/07

Far kas Ár pád
8933 Za la ist vánd, Pe tõ fi u. 77.
FMV-Közl. ép.-B/20-004/07

Keg lo vits Ist ván
8900 Za la eger szeg, Át al sze gett u. 13. III/15.
FMV-Közl. ép.-B/20-014/07

Ké ner Já nos
8900 Za la eger szeg, Vizs la par ki u. 29. VI II/57.
FMV-Közl. ép.-B/20-004/08

Ki rály Pé ter
8900 Za la eger szeg, Hegy al ja u. 103. II/6.
FMV-Közl. ép.-B/20-020/08

Kiss Fe renc
8360 Hé víz, Mó ricz Zsig mond u. 15/b.
FMV-Közl. ép.-B/20-013/07

Lu kács Pé ter
8900 Za la eger szeg, Pat kó u. 43.
FMV-Közl. ép.-B/20-007/08

Mar ázi Im re Vik tor
8900 Za la eger szeg, Ta ka rék-köz 1/c. 1/4.
FMV-Közl. ép.-B/20-002/07

Né meth Ve ro ni ka
8944 Sár hi da, Pa csir ta u. 2.
FMV-Közl. ép.-B/20-008/10

Pa izs Ár pád
8900 Za la eger szeg, Át al sze gett u. 161. fszt. 1.
FMV-Közl. ép.-B/20-003/07

Pál At ti la
8960 Len ti, Pe tõ fi u. 35/c.
FMV-Közl. ép.-B/20-011/07

Si mon Gá bor
8900 Za la eger szeg, Lan dor he gyi út 38. II/8.
FMV-Közl. ép.-B/20-003/08

Sü le Er nõ
8986 Pór szom bat, Jó kai u. 23.
FMV-Közl. ép.-B/20-017/08

Sza lai Já nos
8900 Za la eger szeg, Za la u. 14/a.
FMV-Közl. ép.-B/20-001/08

Var ga Jó zsef
8360 Keszt hely, Ró zsa u. 13/b.
FMV-Közl. ép.-B/20-011/09



Vár sze gi Gyu la
8373 Re zi, Kül te lek 3221 hrsz.
FMV-Közl. ép.-B/20-001/09

Ve re in Ra i land
8960 Len ti, Csör gõ u. 27.
FMV-Közl. ép.-B/20-003/09

Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek

„A” ka te gó ria

Mi ka Jó zsef
8800 Nagy ka ni zsa, Hon véd u. 49.
FMV-Közl. vv.-A/20-009/09

Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let

El ve szett fel ügye le ti iga zol vá nyok
ér vény te le ní té se

Kõ rö si Mag dol na, a Tol na Me gyei Köz le ke dé si Fel -
ügye let köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 1719 sor szá mú
– a fe dõ la pon egy ha ránt arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû – 
fel ügye le ti iga zol vány el ve szett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. má jus 19-étõl érvény -
telen.

Ke néz Ta más né, a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let köz tiszt vi -
se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 1162 sor szá mú – a fe dõ la pon egy
ha ránt arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû – fel ügye le ti iga -
zolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. má jus 27-tõl érvény -
telen.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás



630 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 12. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Megrendelem

Zinner Tibor
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címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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