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Jogszabályok

2007. évi CLXXII.
törvény

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény,
valamint az országos népszavazásról

és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény módosításáról*

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 10. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A két vagy több szavazókörrel rendelkezõ települé-
sen a helyi választási iroda vezetõje kijelöli azt a szavazó-
kört, ahol azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek
lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értel-
mében csak az adott település megnevezését tartalmazza,
illetõleg akik igazolással rendelkeznek. Ha a településen
két vagy több választókerület van, a helyi választási iroda
vezetõje az általa kisorsolt választókerületbe tartozó sza-
vazókört jelöl ki. A szavazókör kijelölésérõl szóló döntést
a választás kitûzését követõ 5. napig az Országos Válasz-
tási Bizottság internetes honlapján és a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.”

2. § A Ve. 27. § (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Ha a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság tag-
jainak száma kevesebb mint öt, illetõleg az igazolással
szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizott-
ság tagjainak száma kevesebb mint hét, a helyi választási
iroda vezetõje a póttagok vagy más szavazatszámláló bi-
zottság tagjai közül a bizottságot kiegészíti.”

3. § A Ve. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból

áll. Az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szava-
zatszámláló bizottság legalább hét tagból áll.”

4. § A Ve. 61. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának
lehetõvé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló
bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság
illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi és
amennyiben igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe
felveszi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a
helyi választási iroda vezetõjétõl, illetõleg a szavazás nap-
ján a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurnás szava-
zás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választó-
polgár esetében – a település egészére kiterjedõ illeté-

kességgel – a 10. § (2) bekezdése szerint kijelölt szavazat-
számláló bizottság illetékes. A mozgásában gátolt és iga-
zolással szavazó választópolgár névjegyzékbe vételét a
10. § (2) bekezdése szerint kijelölt szavazatszámláló bi-
zottság utólag ellenõrzi.”

5. § A Ve. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„66. § (1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

(2) A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság
és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján –
megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben.

(3) A névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság nem
vehet fel választópolgárt. Az igazolással szavazásra kije-
lölt szavazatszámláló bizottság felveszi a névjegyzékbe
azt a választópolgárt, aki a településre szóló igazolással
rendelkezik.

(4) A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a vá-
lasztópolgárt, aki

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfele-
lõen igazolni,

b) nem szerepel a névjegyzékben és
ba) nem rendelkezik igazolással,
bb) rendelkezik igazolással, de nem az igazolással sza-

vazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kéri név-
jegyzékbe vételét.

(5) Azokról a választópolgárokról, akiknek a névjegy-
zékbe vételét visszautasították a szavazatszámláló bizott-
ság jegyzéket vezet.”

6. § (1) A Ve. 89. § (1)–(5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl
távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme sze-
rint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl kért igazolással
azon település helyi választási irodájának vezetõjétõl – vagy
a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától – kérheti a
névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján tartóz-
kodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyaror-
szági településen szavazhat, ahol tartózkodik. Az igazoláské-
rés célja nem lehet a választás eredményének a joggal való
visszaélést megvalósító befolyásolása.

(2) Igazolást legkésõbb az elsõ fordulót megelõzõ második
napig lehet kiadni. Igazolást személyesen vagy meghatalma-
zott útján lehet kérni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhetõ,
feltéve, hogy az az illetékes helyi választási irodához legké-
sõbb az elsõ fordulót megelõzõ 5. napon megérkezik. A le-
vélben kért igazolást a választópolgár számára az általa meg-
jelölt magyarországi címre tértivevénnyel kell megküldeni.

(3) Az igazolás kiadásához az igazolást kérõ a nevét,
személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a
nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, továbbá azt kö-
teles közölni, hogy az igazolást az elsõ, a második vagy
mindkét fordulóra kéri.
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* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fo-
gadta el.



(4) A helyi választási iroda vezetõje az igazolásban fel-
tünteti a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lak-
címét, a lakcíme szerinti választókerület megjelölését, a
települést, ahol a választópolgár szavazni kíván, a válasz-
tókerület megjelölését, továbbá az igazolással szavazásra
kijelölt szavazóhelyiség címét.

(5) Az igazolás kiadásakor a lakcím szerint illetékes he-
lyi választási iroda vezetõje a választópolgárt külön nyil-
vántartásba veszi, egyidejûleg törli a névjegyzékbõl, to-
vábbá feltünteti a névjegyzéken – ha az igazolás csak az el-
sõ fordulóra szól, a második forduló névjegyzékén is – an-
nak a településnek és választókerületnek a megjelölését,
ahova az igazolás szól, és a külön névjegyzéket a (6) be-
kezdésben meghatározott határidõ leteltét követõen meg-
küldi az Országos Választási Iroda részére. Az igazolás át-
vételét a választópolgár, illetõleg e célra szóló meghatal-
mazás alapján az általa megbízott személy az aláírásával
elismeri.”

(2) A Ve. 89. §-a a következõ (6)–(13) bekezdésekkel
egészül ki:

„(6) A választás elsõ fordulóját megelõzõ harmadik na-
pig a helyi választási iroda vezetõje – a kiadott igazolás be-
vonásával egyidejûleg – kérelmére visszaveszi a névjegy-
zékbe azt, akit igazolás kiadása miatt törölt onnan. A vá-
lasztópolgár a lakóhelye szerinti névjegyzékbe történõ
visszavételét egy alkalommal kérheti.

(7) Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím
igazolására alkalmas igazolvány alapján a tartózkodási
hely szerint illetékes helyi választási iroda vezetõje vagy
az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizott-
ság a választópolgárt felveszi a névjegyzékbe, továbbá kü-
lön nyilvántartásba veszi. Az igazolást a választópolgártól
– a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – be kell vonni,
és azt, valamint a külön nyilvántartást a választási iratok
között meg kell õrizni.

(8) Ha az igazolás mindkét választási fordulóra szól, a
választás elsõ fordulójában a helyi választási iroda vezetõ-
je, illetõleg az igazolással szavazásra kijelölt szavazat-
számláló bizottság az igazoláson feltünteti a választópol-
gár névjegyzékbe vételének tényét, és az igazolást lebé-
lyegzi. A mindkét választási fordulóra szóló igazolást az
elsõ fordulóban a választópolgár részére vissza kell adni.

(9) A választás második fordulójában az a választópol-
gár, aki az elsõ (vagy mindkét) fordulóra igazolást kapott,
csak akkor vehetõ fel a névjegyzékbe és szavazhat, ha a
választás elsõ fordulója érvénytelen vagy eredménytelen
volt abban a választókerületben, ahova az igazolás szólt. A
választás érvényességét és eredményességét az egyéni vá-
lasztókerületi és a területi listás választás tekintetében
külön-külön kell vizsgálni.

(10) A választás második fordulójában az a választópol-
gár, aki kizárólag a választás második fordulójára kapott
igazolást, csak akkor vehetõ fel a névjegyzékbe és szavaz-
hat, ha a lakóhelye szerinti választókerületben a választás
elsõ fordulója érvénytelen vagy eredménytelen volt. A vá-
lasztás érvényességét és eredményességét az egyéni vá-

lasztókerületi és a területi listás választás tekintetében kü-
lön-külön kell vizsgálni.

(11) Az Országos Választási Iroda a választás második
fordulóját megelõzõen a helyi választási irodák vezetõit
tájékoztatja arról, hogy a választás elsõ fordulója mely vá-
lasztókerületekben volt érvényes és eredményes. Ezt az in-
formációt a helyi választási iroda vezetõje a szavazatszám-
láló bizottságok rendelkezésére bocsátja.

(12) Az (5) bekezdésben foglalt külön nyilvántartás or-
szágosan összesített adatait aszerinti bontásban, hogy az
igazolást

a) mely választókerületben, valamint
b) mely választókerületre

kérték, az Országos Választási Iroda a választás elsõ for-
dulóját megelõzõen nyilvánosságra hozza, valamint tele-
pülésenkénti bontásban bárki számára hozzáférhetõvé
teszi.

(13) A tartózkodási hely szerint illetékes helyi választá-
si iroda vezetõje a választási eredmény megállapítását kö-
vetõ nap 24.00 óráig – a személyes adatok kivételével – a
helyben szokásos módon közzéteszi a választói névjegy-
zék azon adatait, amelyek alapján egyértelmûen megálla-
pítható, hogy az adott választókerületben hányan szavaz-
tak igazolással.”

7. § A Ve. 99/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„99/A. § Az I–X. fejezet, valamint a 89. § (1)–(7) bekez-
dése és a 93. § rendelkezéseit az Európai Parlament tagjai-
nak választásán a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy az országos közszol-
gálati mûsorszolgáltatóknak a listát állító jelölõ szerveze-
tek politikai hirdetéseit legalább háromszor kell ingyene-
sen közölniük.”

8. § A Ve. 116. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„116. § Az I–X. fejezet, valamint a 89. § (1)–(7) bekez-

dése, a 99/O. § rendelkezéseit az országos népszavazáson
a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

9. § Az országos népszavazásról és népi kezdeményezés-
rõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az eredményes ügydöntõ népszavazással hozott
döntés az Országgyûlésre a népszavazás megtartásától
– ha a népszavazás törvényalkotási kötelezettséget kelet-
keztet, a törvény megalkotásától – számított három évig
kötelezõ. Az Országgyûlés köteles a népszavazás döntésé-
nek haladéktalanul eleget tenni.”

10. § Az Nsztv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az Országos Választási Bizottság az Alkotmány-
ban, valamint a 10. § a)–d) pontjaiban foglalt követelmé-
nyek teljesítését megvizsgálja, és ennek alapján dönt a
konkrét kérdés hitelesítésérõl. Az Országos Választási Bi-
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zottság elnöke a hitelesítés eredményérõl haladéktalanul
tájékoztatja az Országgyûlés elnökét.”

11. § Az Nsztv. 10. §-a a következõ új d) ponttal egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi d) pont megjelölése e) pontra
változik:

[Az Országos Választási Bizottság megtagadja az alá-
írásgyûjtõ ív hitelesítését, ha]

„d) ugyanazon tartalmú kérdésben három éven belül
eredményes országos népszavazást tartottak,”

12. § A Ve. 9. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

13. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik
napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon ha-
tályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Ve. 127. § (2) bekezdése, 151. §-a és 151. §-t meg-

elõzõ alcíme, 155. §-t megelõzõ alcíme, 155–159. §-a,
161–162. §-a, 165. §-a, 168. §-a; az Nsztv. 21. § (2) bekez-
dése, és 22–23. §-a; a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tör-
vény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXIX. törvény;
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény módosításáról szóló 2000. évi
XXII. törvény; a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény
1–61. §-a, 63. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja.

(3) 2010. január elsején a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi
LXXXI. törvény hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2007. évi CLXXII. törvényhez

„9. számú melléklet az 1997. évi C. törvényhez

(Népszavazás szavazólapjának mintája.)

SZAVAZÓLAP

Országos/helyi népszavazás

......... (év) .................................. (hónap) .......... (nap)

................................................. (helyi népszavazás esetén a település neve)

Érvényesen szavazni csak egy válaszra lehet!

........................................................................................................................
(kérdés helye)

IGEN NEM

O O

A válaszra szavazni a válasz alatti körben elhelyezett egymást metszõ két vonallal lehet, például: ⊗, ⊕”



A Kormány
363/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete
az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program

keretében megvalósuló beruházások támogatásáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
(a továbbiakban: Program) keretében megvalósuló beru-
házásokhoz a szükséges forrást a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) a „Sikeres
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejleszté-
si Hitelprogram keretösszegén belül biztosítja, és a hitelt
közvetlen finanszírozásban nyújtja helyi önkormányzatok
vagy társulásaik részére, az önkormányzati tulajdonban lé-
võ labdarúgó és sportpályák mûfüves borítására, továbbá a
korszerû infrastrukturális feltételek megteremtésére. A
Programot a részt vevõ önkormányzatok, illetve társulá-
saik az OLLÉ-Programiroda Kht. közremûködésével való-
sítják meg.

2. §

(1) Hitelfelvételre nem jogosult az a helyi önkormány-
zat, illetve társulás, amely:

a) adósságrendezési eljárás alatt áll;
b) nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvény 88. §-ában meghatározott hitelfel-
vételi korlátnak;

c) lejárt esedékességû adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozással, vagy hiteltartozással rendelkezik, ki-
véve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;

d) a hitelkérelem benyújtását megelõzõ három éven be-
lül az államháztartás alrendszereibõl juttatott valamely ál-
lami támogatással összefüggésben nem számolt el az ál-
lamháztartás mûködésére vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelõen, illetve a támogatási szerzõdés-
ben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesí-
tette.

(2) A hitel nyújtásának feltétele, hogy a hitelfelvevõ a
beruházás költségének legalább öt százalékát saját forrás-
ból biztosítsa.

(3) Az MFB Rt. a hitelprogram keretében, a hitelprog-
ramban rögzített feltételekkel éven túli lejáratú beruházási
hitelt nyújt. A hitelprogram keretében alkalmazható kamat
mértéke évente három havi Euribor és legfeljebb
1,58%/év. A hitelprogram keretében kezelési költség, fo-
lyósítási jutalék, szerzõdés-módosítási díj, rendelkezésre
tartási díj és elõtörlesztési díj nem számítható fel. A hitel
lejárata húsz év, a szerzõdéskötéstõl számított legfeljebb
három évig köthetõ ki rendelkezésretartási idõ és türelmi
idõ.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó olimpiai járadékhoz

1. A kérelmezõ neve: .......................................................................................................................................................

2. Leánykori neve: ...........................................................................................................................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................................

4. Anyja leánykori neve: ..................................................................................................................................................

5. Állampolgársága: .........................................................................................................................................................

6. Lakcíme: ......................................................................................................................................................................

7. Adóazonosító jele: .......................................................................................................................................................

8. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi „A” kategóriás nemzetközi versenyen elért
elsõ/második/harmadik helyezés (a megfelelõ, illetve választott rész aláhúzandó) megszerzésének ideje (több elsõ he-
lyezés esetén azok megszerzésének idõpontját külön feltüntetve): ..................................................................................

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét (amennyiben az más, mint a lakcíme) és telefonszámát:

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Telefonszám: .....................................................................................................................................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredõ kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6.,
7. pontban rögzített adatokban bekövetkezõ változást – a változást követõ 8 napon belül – köteles vagyok az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – a járadék megállapítása és folyósítása céljá-
ból – a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adato-
kat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
gével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartását kezelõ központi szervénél ellenõrizze.

Kérem a járadék havi összegét a

a) ..................................................................................................................................................... hitelintézetnél vezetett
.......................................................................................................................................... számú számlára átutalni, vagy a
b)........................................................................................................................................................ postai címre küldeni.
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap

......................................................
aláírás”
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2. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó özvegyi járadékhoz

1. A kérelmezõ neve: .......................................................................................................................................................

2. Leánykori neve: ...........................................................................................................................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................................

4. Anyja leánykori neve: ..................................................................................................................................................

5. Állampolgársága: .........................................................................................................................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: .........................................................................................................................................

7. Adóazonosító jele: .......................................................................................................................................................

8. Elhunyt házastársának neve: ........................................................................................................................................

9. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi „A” kategóriás nemzetközi versenyen elért
helyezés megszerzésének ideje (több elsõ helyezés esetén azok megszerzésének idõpontját külön feltüntetve): ...........

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét, illetve telefonszámát:

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Telefonszám: .....................................................................................................................................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy né-
hai ............................................................ olimpiai érmessel halálakor és az azt megelõzõ hat hónapban annak házas-
társaként, közös háztartásban éltem. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredõ kárt köteles vagyok
megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkezõ változást – a vál-
tozást követõ 8 napon belül – köteles vagyok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – a járadék megállapítása és folyósítása céljá-
ból – a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adato-
kat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
gével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartását kezelõ központi szervénél ellenõrizze.

Kérem a járadék havi összegét a
a) ..................................................................................................................................................... hitelintézetnél vezetett
.......................................................................................................................................... számú számlára átutalni, vagy a
b)........................................................................................................................................................ postai címre küldeni.
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap

..............................................
aláírás”
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3. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó edzõi járadékhoz

1. Az edzõ neve: .............................................................................................................................................................

2. Leánykori neve: .........................................................................................................................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................................

4. Anyja leánykori neve: ................................................................................................................................................

5. Állampolgársága: .......................................................................................................................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: .......................................................................................................................................

7. Adóazonosító jele: .....................................................................................................................................................

8. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi „A” kategóriás nemzetközi versenyen elért
helyezés megszerzésének ideje (több elsõ helyezés esetén azok megszerzésének idõpontját külön feltüntetve): ....

9. Az érmes neve: ...........................................................................................................................................................

10. Leánykori neve: .........................................................................................................................................................

11. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................................

12. Anyja leánykori neve: ................................................................................................................................................

13. Állampolgársága: .......................................................................................................................................................

14. Lakcíme: ......................................................................................................................................................................

Az edzõ a fenti adatokon túl megadhatja levelezési címét, illetve telefonszámát:

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Telefonszám: .....................................................................................................................................................................

15. Az érmes támogatja.1

16. A szövetség támogatja.2

(A következõ részt egyetértés esetén az érmes tölti ki.)

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom,
hogy ..................................................................................... edzõ a 8. pontban meghatározott versenyre felkészített/va-
ló felkészítésemben a versenyt megelõzõen közvetlenül, egy évig folyamatosan közremûködött. Tudomásul veszem,
hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredõ kárt köteles vagyok megtéríteni.
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(A következõ részt csak az edzõ írja alá.)

Tudomásul veszem, hogy a 1., 5., 6., 7. pontokban rögzített adatokban bekövetkezõ változást a változást követõ 8 napon
belül – köteles vagyok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.

(A következõ részt az érmes és az edzõ írja alá.)

Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – a járadék megállapítása és folyósítása céljá-
ból – a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adato-
kat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
gével, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartását kezelõ központi szervénél ellenõrizze.

(A következõ részt csak az edzõ tölti ki.)

Kérem a járadék havi összegét a

a) ..................................................................................................................................................... hitelintézetnél vezetett
.......................................................................................................................................... számú számlára átutalni, vagy a
b)........................................................................................................................................................ postai címre küldeni.

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap

...................................................... ........................................................
érmes aláírása szövetség elnöke

........................................................ ........................................................
MOB/MPB/FONESZ elnöke edzõ aláírása

1 Az érmes a nyomtatvány aláírásával igazolja az edzõ kérelmének támogatását.
2 A szövetség elnöke a nyomtatvány aláírásával igazolja az edzõ kérelmének támogatását.”
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A Kormány
391/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a lakáscélú állami támogatásokról szóló

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségve-
tésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés
e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §
(1) bekezdés j) pontjában, a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. §
(1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-
körében a következõket rendeli el:

1. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (2) be-
kezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet szerint nyújtható támogatások a követke-
zõk:]

„h) kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára
való lakásépítéshez”

(2) Az R. 1. §-a (4) bekezdésének 5., 7–8. és 11. pontjai
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelenté-
se a következõ:]

„5. Hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiók-
teleppel rendelkezõ hitelintézet, valamint a hitelintézettel
egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénz-
ügyi vállalkozás a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalko-
zásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben foglaltaknak
megfelelõen, illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvényben
foglaltaknak megfelelõen;”

„7. támogatott személy:
a) a magyar állampolgár és az a személy, akit külön tör-

vény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ

személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot megha-
ladó tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodá-
sáról szóló 2007. évi I. törvény szerint – a Magyar Köztár-
saság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatai-
nak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi II. törvényben foglaltak szerint bevándo-
rolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak
alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.”

„8. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nõtlen, öz-
vegy, elvált és nincs élettársa.”

„11. használt lakás: ténylegesen használatba vett, a
lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmé-
nyek szerint megfelelõ, újnak nem minõsülõ lakás.”

(3) Az R. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az 1. § (2) bekezdés a)–h) pontjai szerinti támoga-
tások igénybevételének jogszerûségét a Magyar Állam-
kincstár (a továbbiakban: Kincstár) ellenõrzi. Ez alól kivé-
tel a 19. § szerinti állami adóhatósági ellenõrzés, amelyet
az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései alapján az
állami adóhatóság végez.”

2. §

(1) Az R. 2. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjai szerinti támoga-
tásokat (a továbbiakban: közvetlen támogatások) a
(2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételekkel

a) az 5. § (3) bekezdése szerinti támogatás kivételével
új lakás felépítéséhez,

b) az 5. § (3) bekezdése szerinti támogatás kivételével
új lakás vásárlásához,

c) az 5. § (3) bekezdése szerinti támogatás kivételével
lakásszövetkezet tulajdonában lévõ, újonnan épített lak-
rész állandó használati jogának (a továbbiakban: állandó
használati jog) megszerzéséhez,

d) az 5. § (3) bekezdése és a 9. § szerinti támogatások
kivételével lakás bõvítéséhez,

e) az 5. § (2) bekezdése d) pontja, valamint az 5. §
(3) bekezdése szerinti körben használt lakás vásárlásához
nagykorú támogatott személy, valamint a 16. életévét
betöltött, tartós nevelésbe vett kiskorú támogatott személy
veheti igénybe.

(2) Lakás építéséhez, vásárlásához, állandó használati
jog megszerzéséhez közvetlen támogatások akkor igé-
nyelhetõk, ha az igénylõnek, házastársának, élettársának
és gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtag-
jainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs,
illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irá-
nyuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati
tulajdonban lévõ, illetõleg szolgálati jogviszonyhoz vagy
munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs,
vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt
írásban elfogadta. Lakásvásárlás esetén a közvetlen támo-
gatás akkor igényelhetõ, ha az eladó az igénylõnek nem – a
Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti – közeli
hozzátartozója és nem élettársa.
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(3) E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy
tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság
részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint
az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedély-
ben meghatározott céltól, illetõleg a rendeltetésétõl tartó-
san eltérõ célra használható lakás. Errõl a tényrõl valamint
a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésérõl a közvet-
len támogatást igénylõ, annak házastársa, élettársa és az
együttköltözõ családtag(ok) büntetõjogi felelõsség mellett
írásban kötelesek nyilatkozni.”

(2) Az R. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A közvetlen támogatás igénybevételéhez a nem
magyar állampolgár igénylõ köteles:

a) származási országának hatósága által kiállított hiva-
talos iratot és annak hiteles magyar nyelvû fordítását be-
mutatni a hitelintézetnek, mellyel igazolja, hogy saját ma-
gának, házastársának, élettársának, gyermekének és az
együttköltözõ családtag(ok)nak származási országában a
(2)–(3) bekezdés szerinti lakástulajdona nincs, valamint

b) büntetõjogi felelõssége mellett írásban nyilatkozni
arról, hogy a közvetlen támogatással építeni, vásárolni,
bõvíteni kívánt lakás a termõföldrõl szóló törvény szerinti
elsõdleges lakóhelyéül szolgál.”

3. §

Az R. 3. §-ának (2)–(5) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(2) A lakásigény mértéke az igénylõ és a vele együtt-
költözõ családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek,
valamint a 7. §-ban – a jövedelmüktõl függetlenül – meg-
határozott családtagok) számától függõen a következõ:

a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb
három lakószoba,

b) három személy esetében: legalább másfél és legfel-
jebb három és fél lakószoba,

c) négy személy esetében: legalább kettõ és legfeljebb
négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél lakószobával nõ a
lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelõ
család esetében minden további személynél a lakásigény
mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb há-
rom lakószobáig nõ, felsõ határa egy lakószobával nõ.
Kettõ fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe
venni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásánál a padlóburkolat jel-
legétõl függetlenül:

a) a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmé-
tert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

b) a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négy-
zetmétert, de – a meglévõ, kialakult állapotot kivéve –
legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb,
úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a
nappali szoba, az étkezõ és a konyha osztatlan közös tér-

ben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a
60 négyzetmétert, úgy – egy lakás esetén egy alkalom-
mal – két szobaként kell figyelembe venni,

c) a lakószoba legalább egy 2 méter széles – ajtó és ab-
lak nélküli – falfelülettel rendelkezik.

(4) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem
tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szo-
baszámú lakásoknak e rendelet mellékletében szereplõ
építési átlagköltségét nem haladja meg.

(5) Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében
a méltányolható lakásigény meghatározásánál legfeljebb
két születendõ gyermeket, egygyermekes fiatal házaspá-
rok esetében további egy születendõ gyermeket is számí-
tásba kell venni.”

4. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A közvetlen támogatás nyújtásának feltétele to-

vábbá, hogy az igénylõ(k) és az együtt költözõ(k) a rendel-
kezésükre álló anyagi eszközöket az építési költség vagy a
vételár kiegyenlítésére használják fel. Az igénylõ(k) és az
együtt költözõ(k) rendelkezésére álló anyagi eszközként
kell számításba venni a támogatás nyújtásáról szóló szer-
zõdés megkötését megelõzõ 5 éven belül értékesített laká-
sának, illetve tulajdoni hányadának az eladási árát is,
amely csökkenthetõ:

a) az értékesített lakást terhelõ és visszafizetett önkor-
mányzati, munkáltatói támogatással,

b) a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön össze-
gével,

c) a számlával igazolt ingatlan-közvetítõi jutalék
összegével,

d) a támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés megkötését
legfeljebb egy évvel megelõzõen vásárolt és az építés
helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi
adó (a továbbiakban: áfa) összegével növelt vételárával,

e) a támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tar-
talmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg
kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyzõ földhivatali
határozat kiadásának idõpontját legfeljebb 120 nappal elõ-
zi meg,

f) olyan számlával, szerzõdéssel igazoltan kifizetett
összeggel, amelyet az igénylõ az általa vásárolt, de meg
nem valósult lakásszerzésre fizetett ki, ha az összeg az ér-
tékesítés céljára lakást építõ gazdasági társaság bíróság ál-
tal elrendelt felszámolásának teljes befejezését követõen
nem térült meg.”

5. §

(1) Az R. 5. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A kedvezmény a következõ célokra nyújtható:]
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„c) olyan építési munkákra, amelyek eredményekép-
pen 50%-ot elérõ arányban az igénylõ tulajdonában lévõ
lakása, a lakás hasznos alapterületének növelésével leg-
alább egy lakószobával bõvül,”

(2) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a
gyermeke(ke)t nevelõ, 35 év alatti házastársak, legalább
egy éve közös háztartásban élõ élettársak vagy egyedülálló
személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásá-
hoz szükséges önerõ növelése érdekében, amennyiben az
ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei
jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió fo-
rintot. A lakás vételára legfeljebb 10%-kal térhet el a hitel-
intézet által megállapított forgalmi értéktõl, de nem lehet
több, mint a település besorolása szerinti, jelen bekezdés-
ben meghatározott vételár korlát. Azt, hogy a használt la-
kás a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi köve-
telmények szerint megfelel, a hitelintézet a helyszínen is
köteles ellenõrizni.”

(3) Az R. 5. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege
megegyezik az (5) bekezdés szerinti kedvezménnyel, de
nem haladhatja meg az adásvételi szerzõdés szerinti vétel-
ár 70%-át. E támogatást igényelhetik a támogatást koráb-
ban született gyermekek után igénybevevõk a késõbb szü-
letett gyermek(ek) után is – az adásvételi szerzõdés kelté-
nek idõpontjában érvényben volt összegben – abban az
esetben, ha kölcsönszerzõdésük van. Az igénybe vett tá-
mogatást a kölcsönbõl még fennálló – elsõdlegesen a 12. §
szerinti – tartozás törlesztésére lehet fordítani.

(7) A kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában ha-
tályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelõ adóst
az ott meghatározott mértékû kedvezmény a kölcsönszer-
zõdés megkötését követõen született gyermekek után is
megilleti – ide nem értve a 6. § (3) bekezdés b), c) pontja
szerinti gyermeket –, számításba véve a születés idõpont-
jában, örökbefogadásnál az örökbefogadás idõpontjában
meglévõ (1) bekezdés szerinti gyermekeiket, személyi és
egyéb – a kölcsönszerzõdés megkötésekor hatályban volt
rendelet szerinti – feltételeket. Amennyiben a támogatásra
jogosult adós a kedvezményt a 20. § (1) bekezdésében
meghatározott határidõt követõen igényli, akkor a kedvez-
mény a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott cél-
ra nyújtott és a születés idõpontjában meglévõ kölcsönbõl
még fennálló tartozás csökkentésére használható fel. A
12–13. § szerinti kölcsönök esetében a gyermek születésé-
nek, vagy örökbe fogadásának idõpontjáig esedékessé vált
és az adós terhére elszámolt szerzõdéses kamatoknak a
kedvezményre jutó összegét is jóvá kell írni. Amennyiben
az igénylés a 20. § (1) bekezdésében meghatározott határ-
idõn belül történik, a kedvezmény – az adós választása
szerint – az építési költség (vételár) megfizetésére is fel-
használható.”

6. §

(1) Az R. 5/A. §-ának (6) bekezdése a következõ szö-
vegrésszel egészül ki:

„Amennyiben az igénylõ a gyermek megszületését ezen
határidõn túl jelenti be, úgy a bejelentéstõl számított 60 na-
pon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni a
gyermek megszületése és a bejelentés idõpontja közötti
idõtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget
és kamattámogatást.”

(2) Az R. 5/A. §-a a következõ (11)–(14) bekezdéssel
egészül ki:

„(11) Amennyiben az igénylõ házaspár a gyermekválla-
lását nem teljesíti, de a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy az igénylõ
házaspár

a) a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe ve-
hetõ meddõségkezelési eljárásokról szóló 49/1997.
(XII. 17.) NM rendelet szerinti maximális alkalommal in
vitro fertilizáció (a továbbiakban: IVF) kezelésen részt
vett, vagy

b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert
vele szemben az IVF kezelés megkezdése elõtt, vagy az
IVF kezelések közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült
fel,
a megelõlegezés ideje alatt az állam által megfizetett
– 13. § (2) bekezdése szerinti – ellenszolgáltatásokat nem,
hanem kizárólag a megelõlegezõ kölcsön tõkeösszegét
kell visszafizetnie, feltéve, ha a (14) bekezdésben foglal-
tak is megvalósultak.

(12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti igazolás kiállítá-
sa során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltün-
teti a kizáró ok megállapításának elsõ idõpontját, azzal,
hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és idõpontján kívül
egészségügyi adat nem tüntethetõ fel.

(13) A (11) bekezdés szerinti megelõlegezés idõtartama
alatt az állam által megfizetett ellenszolgáltatásokat a fo-
lyósító hitelintézethez benyújtott kérelemre a központi
költségvetés fizeti ki az adós helyett. A kérelmet az IVF
kezelést végzõ intézmény által kiállított igazolás keltétõl
számított 60 napon belül, de legfeljebb a megelõlegezésrõl
szóló szerzõdésben vállalt határidõ leteltéig lehet benyúj-
tani. Ha az igénylõ a kérelmet az igazolás keltétõl számí-
tott 60 napon túl nyújtja be, úgy a bejelentéstõl számított
60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafi-
zetni az igazolás dátuma és a bejelentés idõpontja közötti
idõtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget
és kamattámogatást.

(14) A hitelintézet csak olyan igazolást fogadhat el,
amely alapján megállapítható, hogy a megelõlegezõ köl-
csönszerzõdés megkötésének idõpontja megelõzi a kizáró
ok megállapításának elsõ idõpontját.”
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7. §

Az R. 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) A kedvezménnyel valamint a fiatalok otthonterem-
tési támogatásával épített, vásárolt, bõvített lakásban az
építtetõ(k)nek, vásárló(k)nak – az 5. § (2) bekezdés
d) pontjában foglaltak kivételével – legalább 50%-os tulaj-
doni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, élettárs
igénylõk esetén a lakásban mindkét félnek tulajdont kell
szereznie és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyez-
ni. A lakásban az igénylõn kívül csak az általa eltartott
gyermek, vagy más együttköltözõ családtag szerezhet tu-
lajdont.”

8. §

Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A támogatás

a) akadálymentes új lakás építéséhez, vásárlásához
legfeljebb kétszázötvenezer forint,

b) meglévõ lakáson végzett akadálymentesítéshez leg-
feljebb százötvenezer forint, ha az építtetõ vagy a vásárló,
illetõleg az építtetõ vagy vásárló által eltartott – a Ptk.
685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozó, vagy az élet-
társ a mozgássérült.”

9. §

(1) Az R. 12. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az állam a támogatott személyek részére nyújtott la-
káscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében
jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamat-
támogatásával támogatást nyújt. A támogatást a kibocsátó
jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogosult
igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitel-
ügylet az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:]

„c) legalább egyik adósa támogatott személy;

(2) Az R. 12. §-ának (7) bekezdése a következõ szöveg-
résszel egészül ki:

„Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelhe-
ti a Kincstártól.”

(3) Az R. 12. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) A kibocsátó jelzálog-hitelintézet havonta igényel-
heti a (3) bekezdés szerinti támogatást, illetõleg a (7) be-
kezdés szerinti költségtérítést a Kincstártól.”

10. §

Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Kiegészítõ kamattámogatást vehet igénybe a
30 millió forintot meg nem haladó összegû – a telekár nél-
kül számított – az áfa összegét is tartalmazó építési költsé-
gek vagy vételár esetén a 12. § (1) bekezdésének b), vala-
mint e)–f) pontjaiban foglalt feltételek mellett új lakás épí-
tésére vagy értékesítés céljára felépített új lakás megvásár-
lására a házaspár, ha legalább egyikük támogatott sze-
mély, vagy a gyermeket nevelõ támogatott személy.

Az építési költségek, illetõleg a vételár kiegyenlítéséhez
felvett hitelintézeti kölcsön vagy biztosítóintézeti jelzá-
loghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön) összege legfel-
jebb 15 millió forint, amely kamatainak megfizetéséhez az
állam 20 évig nyújt támogatást. A kiegészítõ kamattámo-
gatásos kölcsönnel érintett ingatlanban a jogosult igény-
lõknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendel-
keznie. A kölcsönösszeg nem haladhatja meg az igénylõ,
annak élettársa, az eltartott gyermekek és családtagok
együttes tulajdoni hányadával arányos építési költségeket
(vételárat). Ha a méltányolható lakásigénynek megfelelõ
lakás építési költsége (vételára) meghaladja a 30 millió fo-
rintot, úgy a méltányolható nagyságot meg nem haladó
tényleges szobaszámra meghatározott építési költséget
kell a felsõ határként alkalmazni.”

11. §

(1) Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a jogi személy, jogi személyiség nélküli társa-
ság vagy egyéni vállalkozó, természetes személy részére
való értékesítés céljára új lakást épít, vagy építtet, vagy
bérbeadás céljára lakást építtet, és szerzõdésben vállalja,
hogy a lakást vagy értékesíti vagy legalább 20 évig bérbe
adja, illetõleg a bérbeadásra vállalt idõszak alatt értékesíti,
úgy az e célra felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak
megfizetéséhez az állam támogatást nyújt, amennyiben a
lakás telekár nélkül számított és a szerzõdésben vállalt – az
áfa összegét is tartalmazó – eladási ára, bérbeadás esetén
az építési költsége a 30 millió forintot nem haladja meg.
Az építtetõ az állami támogatás igénybevételére nem jogo-
sult, amennyiben az építést a „Sikeres Magyarországért”
Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, illetve a „Sikeres
Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram keretében fel-
vett kölcsönbõl valósítja meg.”

(2) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az építési költségek legfeljebb 70%-át kitevõ és la-
kásonként 15 millió forintot meg nem haladó kölcsön-
összegig – a személyes körülményekre vonatkozók, vala-
mint a kamattámogatás számítási alapja kivételével – a ki-
egészítõ kamattámogatás 13. §-ban foglalt rendelkezéseit
kell alkalmazni. A kamattámogatás összegét a 13. § (3) be-
kezdés alapján kell meghatározni azzal, hogy a kamattá-
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mogatás számítási alapja a kamatfizetéskor fennálló, nem
késedelmes kölcsöntartozás. A kölcsön folyósítása szaka-
szosan – készültségi fokkal arányosan – történik.”

(3) Az R. 15. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) E § alapján nyújtható kamattámogatás az EK-Szer-
zõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (ún. de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet
(HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó támogatás-
nak minõsül. A csekély összegû támogatás odaítélésének
feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ
három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû
támogatások támogatástartalmáról. Minden egyes új cse-
kély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi
évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt cse-
kély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell
venni. A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a kölcsönszerzõdésben arról, hogy
csekély összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak
kifejezetten utalnia kell a bizottsági rendeletre, hivatkozva
annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos
Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia
a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kife-
jezve.”

12. §

(1) Az R. 18. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép és a következõ g)–m) pontokkal
egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következõk
szerint kell igazolni:]

„f) a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti re-
gisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási, illetve ál-
landó tartózkodási kártyával,

g) a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel,
h) a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel,

ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési
engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel,

i) a menekült jogállást a menekültkénti elismerésrõl
szóló határozattal,

j) az oltalmazott jogállást az oltalmazottkénti elisme-
résrõl szóló határozattal,

k) a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésrõl
szóló határozattal,

l) a bejelentett lakóhelyet a személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával), a
bejelentett szálláshelyet külön jogszabály szerinti bejelen-
tõlappal,

m) a személyazonosságot személyazonosító igazol-
vánnyal vagy érvényes úti okmánnyal.”

(2) Az R. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Házaspárok esetében, ha a házastársak egyike ma-
gyar állampolgár a (2) bekezdés f)–l) pontjában, valamint a
2. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására nincs
szükség. A (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot
mind az építtetõ (vásárló), mind az eltartott köteles aláír-
ni.”

(3) Az R. 18. §-ának (5)–(8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, illetve a következõ (9)–(16) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) A folyósító hitelintézet felelõs a Magyar Állammal
szemben minden olyan kárért, amely a jelen rendelet alap-
ján õt terhelõ kötelezettség megsértésével keletkezett. A
hitelintézet felelõssége kiterjed a hitelintézetekrõl és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
szerinti pénzügyi szolgáltatást közvetítõ ügynökére is, aki
e rendelet szerinti támogatásokra való jogosultság bírála-
tát, valamint a támogatások nyújtásához kapcsolódó tevé-
kenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelõsség alól,
ha bizonyítja, hogy maga vagy ügynöke, úgy járt el, ahogy
az az adott helyzetben tõle elvárható. A hitelintézet fele-
lõssége nem terjed ki a 12. § (9) bekezdése szerinti megfe-
lelõségi igazolás ellenõrzésére.

(6) A közvetlen támogatásokat, a kamattámogatásokat
és a költségtérítést az állam nevében a Kincstár nyújtja a
folyósító hitelintézet havi elszámolása alapján.

(7) A hitelintézet havi rendszerességgel megküldi a
Kincstárnak ellenõrzési céllal a 12–13. § szerinti kamattá-
mogatású kölcsönök, a lakásépítési kedvezmény, a lakás-
építési kedvezményt megelõlegezõ kölcsön, a fiatalok ott-
honteremtési támogatása és az akadálymentesítési támo-
gatás új igénybevevõinek adatait. A hitelintézet évente, a
tárgyévet követõ június 30-áig elektronikus úton adatot
szolgáltat a Kincstárnak szerzõdésenként a 12–13. §-ok
szerinti támogatott kölcsönök kamatának megfizetéséhez
nyújtott állami kamattámogatás összegérõl. A hitelintézet
a folyósított támogatások összegeirõl és a támogatott köl-
csönök negyedév végén fennálló állományáról a negyedév
utolsó hónapjának elszámolásával egyidejûleg az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban:
miniszter) részére személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatás kiterjed a hi-
telintézet által megkötött lakáscélú kölcsönök, lakáscélú
támogatások szerzõdéseinek számára, összegére, fennálló
állományára és a lehívott támogatások összegére. Az adat-
szolgáltatások rendjét a miniszter határozza meg. A hitel-
intézet a folyósított kamattámogatás éves összegét évente
egyszer, az éves elszámolás keretében közli a támogatott
személlyel. Az adatszolgáltatások teljesítésének elmara-
dása esetén a miniszter a támogatás folyósítását felfüg-
geszti.

(8) A hitelintézet (6) bekezdés szerinti elszámolását
– szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
letének bevonásával – a Kincstár ellenõrzi.
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(9) Ha a Kincstár a (8) bekezdés szerinti ellenõrzés so-
rán a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel
szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti és a mi-
niszternél a szerzõdés felmondását kezdeményezheti.

(10) Amennyiben a lakáscél közvetlen támogatással il-
letõleg kamattámogatott kölcsönnel is megvalósítható a
hitelintézet átadja az igénylõnek az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium elektronikus úton megkül-
dött tájékoztatóját a hatályos lakástámogatások feltételei-
rõl, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez szük-
séges dokumentumokról.

(11) A hitelintézet a közvetlen támogatások, illetõleg a
kamattámogatások igénylése iránti kérelem átvételérõl
igazolást ad az igénylõnek, melyben tájékoztatja a kérelem
elbírálásának várható idõtartamáról. Átvételnek minõsül
az is, ha a kérelmet a hitelintézet ügynöke vette át. Ez eset-
ben az elbírálás várható idõtartamáról az ügynök ad írásbe-
li tájékoztatást. A hitelintézet a kérelem elutasítása esetén
az igénylõt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem el-
utasításának indokáról a nem teljesülõ e rendelet szerinti
igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról,
hogy amennyiben az igénylõ a kérelem elutasításával nem
ért egyet, a közvetlen támogatásra, illetve a kamattámoga-
tásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását
kérheti a Kincstártól.

(12) A hitelintézet az igénylõtõl, amennyiben lakáscél-
ját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg a közvetlen
támogatásokra való jogosultság elbírálásért – kivéve a
megelõlegezõ kölcsönt – a támogatás összegének 1,5%-át,
de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni
szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet.

(13) Ha az igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylõ a
közvetlen támogatásra, illetõleg a kamattámogatásra jogo-
sító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt ké-
relmet nyújthat be a Kincstárhoz az írásbeli elutasítás
igénylõ általi kézhezvételétõl számított 15 napon belül. El-
sõ fokon a Kincstárnak az igénylõ lakóhelye szerinti illeté-
kes regionális igazgatósága, másodfokon a Kincstár köz-
pontja jár el. A Kincstárhoz benyújtott kérelem alapján – a
Kincstár megkeresésére – a hitelintézet 8 napon belül csa-
tolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok má-
solatát.

(14) Amennyiben a Kincstár jogerõs határozatában
megállapítja, hogy az igénylõ a kérelem hitelintézethez
történõ benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi
feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet e feltételek
fennállásának hiányára hivatkozással a támogatási szerzõ-
dés igénylõvel történõ megkötését és a támogatás folyósí-
tását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél idõköz-
ben megvalósult. A Kincstár határozata a hitelintézet hite-
lezési tevékenységét nem korlátozhatja.

(15) A Kincstár a támogatottnál a közvetlen támogatás
valamint a kamattámogatás igénybevételének jogszerûsé-
gét hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja. Ha a Kincstár
a hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy a támoga-

tott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor hatá-
rozatban intézkedik a támogatás – igénybevétel napjától
számított késedelmi pótlékkal növelt összegének – vissza-
térítése iránt. Ez esetben a késedelmi pótlék mértéke a Ptk.
232. §-a szerinti kamat. A közigazgatási hatósági eljárásra
elsõ fokon a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan
fekvésének helye szerinti regionális igazgatósága, másod-
fokon a Kincstár központja az illetékes.

(16) A Kincstár hatósági jogkörében eljárva méltányos-
sági eljárást nem folytathat le.”

13. §

(1) Az R. 19. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A közvetlen támogatások, valamint a 12. és 13. § sze-
rinti kamattámogatott kölcsönök igénybevételének feltéte-
le, hogy a támogatott személy vállalja, hogy a hitelintézet
részére]

„b) a támogatott személy és az együttköltözõ magánok-
iratban hozzájárul ahhoz, hogy

ba) természetes személyazonosító adatait, adóazonosí-
tó jelét valamint a támogatásra vonatkozó információkat a
támogatás szabályszerû igénybevételének ellenõrzése cél-
jából a hitelintézet átadja a Kincstár, illetõleg az állami
adóhatóság részére,

bb) az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a
bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel
összefüggésben a közvetlen támogatások, illetõleg a 12. §
és 13. § szerinti kamattámogatások igénybevételének jog-
szerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a helyszí-
nen (a lakásban is) ellenõrizze, és annak eredményérõl a
hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysér-
tést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kincstár hatás-
körébe tartozik, a Kincstárt hivatalból értesítse.”

(2) Az R. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A kedvezmény illetõleg a fiatalok otthonteremtési
támogatása igénybevételének feltétele továbbá a támoga-
tott személynek a támogatási szerzõdésbe foglalt kötele-
zettségvállalása, hogy a támogatás folyósítását, építés, bõ-
vítés esetén az utolsó részfolyósítást követõ egy éven belül
bemutatja a hitelintézet számára:

a) a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkár-
tyát), hontalan támogatott személy esetében bejelentõlap-
ját, mely igazolja, hogy a támogatással épített, vásárolt,
bõvített ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan
esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintet-
tel a méltányolható lakásigény megállapítása történt, to-
vábbá

b) vásárlás esetén az állami adóhatóság által hozott, a
támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési
illetékelõlege kiszabásáról szóló határozatot.
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Ha a támogatott személy a), b) pontokban foglalt köte-
lezettségvállalása nem teljesül, a hitelintézet tájékoztatja
errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.”

(3) Az R. 19. §-ának (5) bekezdése a következõ szöveg-
résszel egészül ki:

„Építési engedély köteles munkák esetén, az építési en-
gedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelõzõen kiállí-
tott számlák fogadhatók el.”

14. §

Az R. 20. §-a (8) bekezdésének utolsó mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, vala-
mint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlé-
se iránt a teljes visszafizetés igazolása után a Kincstár ille-
tékes regionális igazgatósága intézkedik.”

15. §

Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Ha a kedvezmény, adó-visszatérítési támoga-

tás igénybevételével épített, bõvített, vásárolt lakást – épí-
tés, bõvítés esetén a használatbavételi engedély megadá-
sát, vásárlás esetén az adásvételi szerzõdés megkötését kö-
vetõ – 10 éven belül lebontják – kivéve, ha a bontás termé-
szeti katasztrófa miatt vált szükségessé –, illetõleg elide-
genítik, vagy az nem a támogatott személy és a vele
együttköltözõk lakóhelyéül szolgál, illetve a lakás haszná-
latát harmadik személynek átengedik, akkor a lakás tulaj-
donosa köteles a támogatás(ok) folyósított összegét a (10),
(13) bekezdésekben foglaltak szerint bejelenteni és vissza-
fizetni. E szabályt a fiatalok otthonteremtési támogatása
körében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a bon-
tási, eltérõ célra hasznosítási, valamint elidegenítési tila-
lom idõtartama 5 év. Ha a lakást a tulajdonos tehermente-
síteni kívánja, és nem kéri a támogatások visszafizetésé-
nek jegyzõi felfüggesztését, akkor köteles a támogatás(ok)
folyósított összegét visszafizetni. A visszafizetési kötele-
zettség érvényesítése iránt a Kincstár intézkedik.

(2) Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek kö-
zös lakásukat idegenítik el, úgy õket az igénybevett köz-
vetlen támogatások visszafizetési kötelezettsége az elide-
genítésbõl származó bevétel bírósági határozat szerinti
vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási
szerzõdésben rögzített arányban terheli.

(3) Ha a lakás tulajdonosa lakásának egy részét idegení-
ti el, a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetõ-
leg a fiatalok otthonteremtési támogatása összegének csak
az elidegenítésre kerülõ tulajdoni hányadra jutó arányos
részét kell visszafizetni.

(4) Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseré-
jével, vagy a lakás értékesítését követõen másik lakás épí-
tése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény,

adó-visszatérítési támogatás, illetõleg a fiatalok otthonte-
remtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötele-
zettségét építési szándék esetében három, vásárlási szán-
dék esetében 1 évig fel kell függeszteni. A felfüggesztés
idõtartama méltányolható esetben egy alkalommal legfel-
jebb 1 évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés idõtarta-
mát a bontás vagy eltérõ hasznosítás tényleges megkezdé-
sének, illetõleg az elidegenítésrõl szóló szerzõdés megkö-
tésének napjától kell számítani. A visszafizetési kötele-
zettséget a tulajdonos kérelme alapján függeszti fel a lakás
fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje.

(5) A felfüggesztés idõtartama alatt a lakás tulajdonosá-
nak kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése
még nem történt meg, a kedvezmény, adó-visszatérítési tá-
mogatás igénybevételével épített, vásárolt, illetõleg a fia-
talok otthonteremtési támogatásával vásárolt lakást a
Kincstár tehermentesíti, ha a tulajdonos az igénybevett tá-
mogatás(ok) összegét a pénzügyminiszter által kiadott tá-
jékoztatóban közzétett kincstári letéti számlára befizette.
A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlõ igazolása
esetén a felfüggesztés megszüntetésérõl a jegyzõ határo-
zatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számlá-
ról a tulajdonosnak kifizethetõ összeget, továbbá a Kincs-
tár egyidejû, elekronikus úton történõ értesítése mellett in-
tézkedik a terhek másik lakásra történõ bejegyeztetése
iránt. A Kincstár a felfüggesztés megszûntetésérõl történõ
tudomásszerzését követõen 15 napon belül átutalja a jogo-
sultnak a jegyzõi határozatban megállapított összeget a jo-
gosult határozatban megjelölt bankszámlájára. Ha a tulaj-
donos a másik lakás megszerzését a felfüggesztés idõtarta-
ma alatt nem igazolja, vagy kisebb értékû lakás megszer-
zését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett
összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével
arányos része visszafizetett támogatásnak minõsül, amely-
nek központi költségvetés javára történõ átvezetésérõl a
jegyzõi határozat alapján a Kincstár intézkedik.

(6) Ha a lakás tulajdonosa a (4) bekezdés szerinti határ-
idõ lejártáig az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlõen
igazolja (az adásvételi vagy csereszerzõdés esetén a tulaj-
donjog bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási
bejegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolatával,
építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásá-
val), és a korábbi lakás elidegenítésébõl származó teljes
bevételt számlával vagy szerzõdéssel és értékbecsléssel
igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, az (1) be-
kezdés szerinti kötelezettség az eredeti határidõ lejártáig
terheli. A kedvezményt, az adó-visszatérítési támogatást, a
megelõlegezõ kölcsön idõszaka alatt az állam által fizetett
ellenszolgáltatásokat, illetõleg a fiatalok otthonteremtési
támogatása visszafizetését biztosító jelzálogjognak az in-
gatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése
iránt az önkormányzat jegyzõje intézkedik. A megelõlege-
zõ kölcsönt biztosító jelzálogjog újabb ingatlanra történõ
átjegyezhetõségérõl a hitelintézet dönt és intézkedik.

(7) A földhivatali eljárásban a kedvezmény, az
adó-visszatérítési támogatás illetõleg a fiatalok otthonte-
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remtési támogatása visszafizetésének kötelezettsége ese-
tén az (1) bekezdés szerinti elidegenítésrõl szóló szerzõ-
déshez csatolni kell a Kincstár igazolását arról, hogy az el-
adó a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás össze-
gét, illetõleg a fiatalok otthonteremtési támogatását vissza-
fizette, vagy a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegy-
zõjének az igazolását arról, hogy az eladó visszafizetési
kötelezettségét felfüggesztették, illetõleg az elidegenített
lakás helyett a kötelezettség másik lakást terhel, és az ezt
biztosító jelzálogjogot e rendelet elõírásai szerint beje-
gyezték.

(8) A (1) bekezdés szerinti elidegenítésrõl szóló szerzõ-
dés alapján a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba
történõ bejegyzésére irányuló kérelem csak akkor fogad-
ható el, illetõleg akkor teljesíthetõ, ha a (7) bekezdésben
említett igazolást a szerzõdéshez csatolták.

(9) Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítésébõl szárma-
zó bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás
megszerzésére, úgy a támogatásnak az eladási és a vételár
különbözetével arányos részét kell visszafizetnie.

(10) A lakás tulajdonosa a lakás elidegenítésére vonat-
kozó szerzõdés megkötését, illetõleg a bontás, az eltérõ
hasznosítás, vagy a lakás használatának az (1) bekezdés
szerinti átengedését annak megkezdésétõl számított 15 na-
pon belül köteles a lakás fekvése szerinti önkormányzat
jegyzõjének bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egy-
idejû csatolásával. Ha a szerzõdés létrejöttéhez harmadik
személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határ-
idõ 45 nap. Ha a szerzõdés érvényességéhez hatósági jóvá-
hagyás, vagy hatósági nyilvántartásba történõ bejegyzés
szükséges, úgy a bejelentési határidõ ennek megtörténtét
követõ 15 nap.

(11) A lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje a
(10) bekezdés szerinti bejelentést, illetve a (10) bekezdés
szerinti eseményekrõl való tudomásszerzését követõen, ha
a lakás tulajdonosa az (5) bekezdés szerinti felfüggesztést
nem kérte, az iratokat 5 napon belül átteszi a Kincstárnak a
lakás fekvése szerint illetékes regionális igazgatóságához,
amely határozatban kötelezi a lakás tulajdonosát az (1) be-
kezdés szerinti támogatások visszafizetésére.

(12) Ha a lakás tulajdonosa a (10) bekezdésben foglalt
bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget,
akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, az eltérõ
hasznosítás megkezdésének, a lakáshasználat átengedésé-
nek, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerzõdés
megkötésének napjától számított Ptk. 232. §-a szerinti ka-
mattal növelten terheli.

(13) Az (1)–(3), valamint (9), (12) bekezdésekben fog-
lalt visszafizetési kötelezettséget a pénzügyminiszter által
kiadott tájékoztatóban közzétett kincstári számlára kell
teljesíteni. Az (1)–(2), valamint (9), (12) bekezdésekben
foglalt visszafizetési kötelezettség teljesítését követõen a
Kincstár intézkedik a támogatás(ok) visszafizetését bizto-
sító jelzálogjog(ok)nak az ingatlan-nyilvántartásból törté-
nõ törlése iránt.

(14) Az (1)–(3), (9), (12) bekezdésekben foglalt vissza-
fizetési kötelezettség, valamint a (5) bekezdés szerinti
kincstári letéti számlára történõ befizetés teljesítését a
Kincstár igazolja.

(15) A lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje ha-
tározatairól, intézkedéseirõl elektronikus úton a pénzügy-
miniszter által kiadott tájékoztatóban közzétett adatlapok
kitöltésével és megküldésével értesíti a Kincstárat. Az
adatszolgáltatási kötelezettségnek a határozat jogerõre
emelkedésnek napját követõen, intézkedés esetén annak
kiadmányozásakor kell eleget tenni.”

16. §

Az R. 21/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21/A. § (1) A nem magyar állampolgár támogatott sze-

mély részére a közvetlen támogatások és a kamattámoga-
tás a három hónapot meghaladó tartózkodási jog fennállá-
sának idõtartama alatt nyújtható, ha a Magyar Köztársaság
területén bejelentett lakóhellyel (szálláshellyel) rendelke-
zik. A tartózkodási jog fennállását évente január 31-éig
kell a hitelintézet felé igazolni. A közvetlen támogatást,
kamattámogatást igénybe vevõ nem magyar állampolgár
tartózkodási jogában bekövetkezett változást 8 napon be-
lül köteles a támogatást folyósító hitelintézetnek bejelen-
teni.

(2) Amennyiben építés esetén a használatbavételi enge-
dély megadását, vásárlás esetén az adásvételi szerzõdés
megkötését követõ 10 éven belül a nem magyar állampol-
gár támogatott személy tartózkodási joga megszûnik, és
2 hónapon belül nem kap a 18. § (2) bekezdés f) pontja sze-
rinti tartózkodási jogot igazoló okmányt, vagy a 18. §
(2) bekezdés g)–h) ponja szerinti tartózkodásra jogosító
engedélyt, vagy nem szerez a 18. § (2) bekezdés i)–k) pon-
ja szerinti jogállást az igénybe vett közvetlen támogatás
összegének – a 10 évbõl még fennmaradó idõtartamhoz vi-
szonyított – arányos részét köteles visszafizetni. A 10 év-
bõl még fennmaradó idõtartamot a tartózkodási jog meg-
szûnését követõ 2 hónapos határidõ lejártától kell számíta-
ni.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján a közvetlen támogatás
visszafizetésre kötelezett személy a 10 évbõl még fennma-
radó idõtartamon belül ismét a 18. § (2) bekezdés f) pontja
szerinti tartózkodási jogot igazoló okmányt, vagy a 18. §
(2) bekezdés g)–h) pontja szerinti tartózkodásra jogosító
engedélyt kap, vagy a 18. § (2) bekezdés i)–k) pontja sze-
rinti jogállást szerez, és bejelentett lakóhellyel (szállás-
hellyel) rendelkezik a közvetlen támogatásnak a tartózko-
dási jog megszûnését követõ 2 hónapig, de legkésõbb a
10 év lejártáig terjedõ idõtartammal arányos részére ismét
jogosulttá válik.

(4) Amennyiben a nem magyar állampolgár támogatott
személy tartózkodási joga megszûnik, és 2 hónapon belül
nem kap a (2) bekezdés szerinti tartózkodást igazoló vagy
arra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 2 hóna-
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pos határidõ lejártát követõen az újabb tartózkodásra jogo-
sító okmány, engedély kiadásáig vagy jogállás megszerzé-
séig az állam 12. §-ban, valamint a 13. §-ban meghatáro-
zott hitelek törlesztésének megfizetéséhez nem nyújt tá-
mogatást.

(5) Ha a megelõlegezõ kölcsön adós nem magyar állam-
polgár támogatott személy tartózkodási joga megszûnik,
és 2 hónapon belül nem kap a 18. § (2) bekezdés f) pontja
szerinti tartózkodási jogot igazoló okmányt, vagy a 18. §
(2) bekezdés g)–h) pontja szerinti tartózkodásra jogosító
engedélyt, vagy a 18. § (2) bekezdés i)–k) pontja szerinti
jogállást, valamint a gyermekvállalását nem vagy csak
részben teljesítette, köteles tartózkodási joga megszûnését
követõ 2 hónapon belül a megelõlegezõ kölcsönnek a meg
nem született gyermekre esõ részét a folyósító hitelintézet
részére visszafizetni, vagy azt a hitelintézettel kötött meg-
állapodás szerint piaci kamatozású kölcsönként törleszte-
ni. Ha a gyermekvállalást a tartózkodási jog megszûnése
elõtt, vagy ezt követõ 2 hónapon belül teljesíti, a visszafi-
zetésre a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket az 5/A. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell meg-
felelõen alkalmazni.”

17. §

(1) Az R. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az utóbb született gyermek(ek) után a lakásépítési
kedvezmény, valamint a gyermek születésének idõpont-
jáig felmerült kamatok csak a vételár megfizetéséhez, ille-
tõleg építés esetén az építési költségek fedezetére a hitel-
intézet által a használatbavételt megelõzõen nyújtott és
folyósított kölcsön – a munkáltatói kölcsönt kivételével –
csökkentésére számolhatók el.”

(2) Az R. 24. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ha az e rendelet hatálybalépését megelõzõen ha-
tályban volt lakáscélú állami támogatásokról szóló jogsza-
bályok alapján a fiatal házaspár kérelmére a születendõ
gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló
kölcsönként elõlegezte meg, és a gyermek azért nem szüle-
tik meg,

a) mert a házastársak egyike elhunyt,
b) vagy a gyermek megszületését a házastársak egyiké-

nek legalább 67%-os mértékû megrokkanása következté-
ben nem vállalták,

c) vagy a gyermek a terhesség 26. betöltött hetét köve-
tõen halva születik,
a folyósító hitelintézethez benyújtott kérelemre a tõketar-
tozást a központi költségvetés fizeti ki az adós helyett.

A kérelmet e bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt esemé-
nyek bekövetkezésétõl számított 90. napig, de legfeljebb a
megelõlegezésrõl szóló szerzõdésben vállalt határidõ le-
teltéig lehet benyújtani. Ha az igénylõ kérelmét 90 napon
túl nyújtja be, úgy az a)–c) pontokban foglalt események

bejelentésétõl számított 60 napon belül a hitelintézeten ke-
resztül köteles visszafizetni az események bekövetkezése
és a bejelentés idõpontja közötti idõtartam alatt az állam
által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást.”

(3) Az R. 24. §-a (6) bekezdésének utolsó mondata he-
lyébe a következõ szövegrész lép:

„Amennyiben a hitel futamideje alatt annak céljául szol-
gáló ingatlan válik a hitel fedezetévé, ezen ingatlant a hi-
telhez kapcsolódóan terhelõ, a Magyar Állam javára fenn-
álló elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó
engedélyt – az adósok kérelmére – a Kincstár adja ki.”

(4) Az R. 24. §-ának (7) bekezdése a következõ szöveg-
résszel egészül ki:

„Ha a lakás építését, vásárlását, bõvítését, korszerûsíté-
sét szolgáló kölcsönt jelzálogjog valamint elidegenítési és
terhelési tilalom biztosítja és ezt követõen a lakás bõvíté-
sét szolgáló támogatott kölcsön felvételére illetõleg a
fennálló kölcsöntartozás kedvezménnyel vagy fiatalok ott-
honteremtési támogatásának igénybevételével történõ tör-
lesztésére kerül sor, úgy a hitelintézet nem tagadhatja meg
a hozzájárulását e támogatások biztosítására a Magyar Ál-
lam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és ter-
helési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzé-
séhez.”

(5) Az R. 24. §-ának (9)–(10) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(9) Ha az 1994. január 1-jét követõen hatályos jogsza-
bályok alapján kamattámogatással nyújtott kölcsön adó-
sa – a 12–13., 15–16., 22. §-ban foglalt kölcsönök kivéte-
lével – a kölcsönt nyújtó hitelintézet részére tartozását egy
másik hitelintézettõl felvett kölcsönbõl egyenlíti ki, az ere-
deti kamattámogatás változatlan feltételekkel e kölcsönre
is megilleti.

(10) A hitelintézetet az általa jogszerûen folyósított és a
költségvetéssel elszámolt fiatalok otthonteremtési támo-
gatása, valamint a megelõlegezõ kölcsön összege után 3%,
minden más központi költségvetési támogatás összege
után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet – a lakásépíté-
si kedvezményt megelõlegezõ kölcsön kivételével – a tá-
mogatással együtt kell elszámolnia a központi költségve-
téssel. A lakásépítési kedvezményt megelõlegezõ kölcsön
összege után járó költségtérítést a hitelintézet a kölcsön-
szerzõdés megkötését követõ elsõ elszámolásban számolja
el a központi költségvetéssel, azzal, hogy a hitelbírálattal,
a szerzõdéskötéssel, valamint a gyermekvállalás teljesíté-
sével kapcsolatosan a megelõlegezõ kölcsön igénylésére
tekintettel semmilyen címen díj, illetve egyéb ellenszol-
gáltatás sem az igénylõ házaspárral, sem az állammal
szemben nem érvényesíthetõ, és a kölcsönnek az állam ál-
tali teljes megfizetése esetén a hitelintézet további költség-
térítésre nem jogosult.”

(6) Az R. 24. §-ának (12) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(12) A támogatott személy a 12–13. §-ban, a jogi sze-
mély, a jogi személyiség nélküli társaság, az egyéni vállal-
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kozó a 15. §-ban, a társasház, a lakásszövetkezet, a vízi-
közmû társulat, illetve az önkormányzat a 16. §-ban, vala-
mint a 22. §-ban foglaltak szerinti kamattámogatásra csak
le nem járt tõketartozása után jogosult. Lejárt tõketartozás-
nak a kölcsönszerzõdés felmondása miatt esedékessé vált
tõketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerzõ-
désbõl eredõ lejárt tõketartozás minõsül, amelynek fizetési
(törlesztési) késedelme a 30 napot meghaladja.”

(7) Az R. 24. §-ának (15) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(15) A hitelintézet a támogatások, valamint a (11) be-
kezdés szerinti elõlegek folyósításáról és az azokkal való
elszámolás rendjérõl, valamint a pénzügyi ellenõrzéshez
szükséges adatszolgáltatásról a miniszterrel és a Kincstár-
ral szerzõdést köt. A támogatások és elõlegek elszámolá-
sára a hitelintézet e szerzõdés megkötését követõen jogo-
sult.”

(8) Az R. 24. §-a következõ (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A 12–13., 15–16., 22. §-okban foglaltak alapján

egy meglévõ kölcsöntartozás kiegyenlítésére kölcsön nem
nyújtható.”

18. §

Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) A panel, a közép-, és nagyblokk, az alagútzsa-

lu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb elõre gyártott
technológia felhasználásával épült lakóépület energiataka-
rékos korszerûsítésére, felújítására a Lakóépületek és kör-
nyezetük felújításának támogatása elõirányzatból a követ-
kezõ célokra nyújtható támogatás:

a) nyílászárók energiatakarékos felújítása, vagy cseré-
je,

b) homlokzatok és födémek utólagos hõszigetelése,
c) épületgépészeti és épületvillamos rendszerek kor-

szerûsítése, felújítása,
d) felvonó-berendezés korszerûsítése, felújítása,
e) a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyo-

mányos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal va-
ló helyettesítésére irányuló beruházások az energiaterme-
lésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való
esetleges visszatáplálására.

(2) A távhõvel ellátott lakóépületek hõfogyasztása sza-
bályozási lehetõségének megteremtésére (a továbbiakban:
ÖKO-Program) az Egyéb lakástámogatások elõirányzat-
ból a következõ célokra nyújtható támogatás:

a) a hõleadók egyedi szabályozásához szükséges be-
rendezések (termosztatikus szelepek) lakásonkénti besze-
relése,

b) a lakások egyedi hõfogyasztásának mérésére, vagy
az épület hõfogyasztásának lakásonkénti költségmegosz-
tására alkalmas mérõeszközök (hõmennyiségmérõk
és/vagy költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése,

c) az épület közös tulajdonát képezõ fûtési rendszernek
az átalakítása, ezen belül:

1. strangszabályozók beépítése vagy cseréje,
2. az egycsöves fûtési rendszer átalakítása a hõleadók

elé beépített átkötõ szakaszokkal, vagy az egycsöves fûtési
rendszer helyett új, kétcsöves fûtési rendszer kialakítása.”

19. §

Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A 28. § (1) bekezdése szerinti állami támoga-

tás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetõ beke-
rülési költség maximum 1/3-a, de legfeljebb lakásonként
500 000 forint. A pályázónak saját erõként a bekerülési
költség legalább 2/3-át kell biztosítani. Az önkormányzat,
mint támogató – az adott épület esetében – részben vagy
egészben átvállalhatja a pályázót terhelõ saját részt.

(2) A 28. § (2) bekezdése szerinti állami támogatás mér-
téke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési
költség maximum 35%-a, de legfeljebb lakásonként
54 000 forint. A pályázónak saját erõként a bekerülési
költség legalább 65%-át kell biztosítani. Az önkormány-
zat, mint támogató – az adott épület esetében – átvállalhat-
ja a pályázót terhelõ saját részt legfeljebb a bekerülési
költség 15%-ának megfelelõ összeg erejéig.”

20. §

Az R. 29/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29/A. § A Kormány az ÖKO-Program pályázatkezelõ

szervezeteként az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innová-
ciós Közhasznú Társaságot jelöli ki.”

21. §

Az R. 32/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32/C. § (1) A Lakóépületek és környezetük felújításá-

nak támogatása elõirányzatából vissza nem térítendõ tá-
mogatás nyújtható a lakóépületében lévõ termofor kémé-
nyek felújításához. Támogatás csak a lakásokhoz tartozó
kéményszakaszok felújításához nyújtható. Az egyéb nem
lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási
költségeihez az állami támogatás nem vehetõ igénybe.

(2) Az állami támogatás mértéke a támogatás szempont-
jából elismerhetõ bekerülési költség maximum 40%-a, de
legfeljebb lakásonként 80 000 Ft. A pályázónak saját erõ-
ként a bekerülési költség legalább 60%-át kell biztosítani.
Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület eseté-
ben – részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót ter-
helõ saját részt.”
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22. §

Az R. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az Elõirányzatból kizárólag helyi önkormányza-
tok, egyházak, társasházak vagy lakásszövetkezetek részé-
re nyújtható támogatás.”

23. §

Az R. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt cím-
re kell benyújtani.”

24. §

Az R. 38. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A pályázó írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni:]
„a) a pályázatban foglalt adatok, információk és doku-

mentumok teljes körûségérõl, valódiságáról és hitelessé-
gérõl, a saját források meglétérõl,”

25. §

(1) Az R. 39. §-ának (1)–(3) bekezdései helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás nyújtásáról Tárcaközi Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter dönt.

(2) A Bizottság egy-egy tagját az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter, a gazdasági és közlekedési mi-
niszter, a szociális és munkaügyi miniszter, a pénzügymi-
niszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter, a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszter jelöli ki. A önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter jelöli ki a Bizottság elnö-
két, valamint jóváhagyja a Bizottság ügyrendjét.

(3) A pályázatok elbírálásáról emlékeztetõt kell készíte-
ni, amely tartalmazza az elbírálás során tett észrevételeket,
a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb szem-
pontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait a
döntést hozó önkormányzati és területfejlesztési miniszter
részére.”

(2) Az R. 39. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az elfogadott pályázatokat a pályázó, a támogatás
tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megva-
lósítási helye megnevezésével az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium internetes honlapján közzé kell
tenni.”

26. §

Az R. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása
vagy a támogatási szerzõdésben foglalt egyéb kötelezett-
ségek nem vagy részbeni teljesítése, továbbá a 38. § (2) be-
kezdésében szereplõ nyilatkozatok bármelyikének vissza-
vonása vagy az abban foglaltak megszegése esetén a támo-
gatás visszavonható.”

27. §

Az R 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A kifizetés nem rendelhetõ el, illetõleg nem teljesít-
hetõ, ha az önkormányzatnak, társasháznak, lakásszövet-
kezetnek, illetõleg egyháznak az utalványozás idõpontját
megelõzõ nappal bezárólag 60 napnál régebbi köztartozá-
sa van, errõl minden számla benyújtása esetén a pályázó-
nak nyilatkoznia kell. Az utalványozó köteles felfüggesz-
teni az esedékes támogatások folyósítását a köztartozás
fennállásáig.”

28. §

Az R. 44. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletbõl eredõ valamennyi polgári jogi jogvi-
szonyban a Magyar Államot a Kincstár képviseli, a VIII. fe-
jezet kivételével. A VIII. fejezettel kapcsolatos polgári jog-
viszonyban a Magyar Államot a miniszter képviseli.

(2) A Kincstár, valamint az önkormányzat jegyzõjének
az e rendeletben szabályozott hatósági eljárására a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.
Nem minõsül hatósági eljárásnak a 18. § (8) bekezdésében
szabályozott ellenõrzés.”

29. §

Az R. 45. §-a következõ (11)–(12) bekezdéssel egészül
ki:

„(11) Az a hitelintézet, amely 2008. január 1-jét meg-
elõzõen a pénzügyminiszterrel, vagy a regionális fejleszté-
sért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszterrel,
vagy a miniszterrel a támogatások, valamint a 24. §
(11) bekezdése szerinti elõlegek folyósításáról és az azok-
kal való elszámolás rendjérõl szerzõdést kötött, és e szer-
zõdés a felek között 2008. január 1-jén is fennáll, 2008. áp-
rilis 30-áig a miniszterrel és a Kincstárral a 24. § (15) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelõ új szerzõdést köt.
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(12) A Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz benyújtott e
rendeletbõl eredõ és folyamatban lévõ ügyekben 2008. ja-
nuár 1-jétõl a Kincstár jár el.”

30. §

Az R. az e rendelet melléklete szerinti melléklettel egé-
szül ki.

31. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg:
a) az R. 12. § (11) bekezdésében a „regionális fejleszté-

sért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszterrel”
szövegrész helyébe a „miniszterrel” szövegrész,

b) az R. 33. § (1) bekezdésében, a „regionális fejleszté-
sért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe „miniszter” szövegrész,

c) az R. 35. § (2) bekezdésében, az R. 36. § (2) bekez-
désében, az R. 40. § (1) bekezdésében, az R. 41. § (3) be-
kezdésében, az R. 43. § (1) és (3) bekezdésében, valamint
az R. 45. § (4) bekezdésében a „regionális fejlesztésért és
felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter” szöveg-
rész helyébe a „miniszter” szövegrész,

d) az R. 35. § (3) bekezdésében, valamint az R.
42. §-ában a „regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelõs tárca nélküli miniszternek” szövegrész helyébe a
„miniszternek” szövegrész,

e) az R. 38. § (4) bekezdésében a „regionális fejleszté-
sért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli minisztert”
szövegrész helyébe a „minisztert” szövegrész,

f) az R. 33. § (4) bekezdésben, valamint az R. 41. §
(3) bekezdésében a „Magyar Államkincstár” szövegrész
helyébe „Kincstár” szövegrész,

g) az R. 35. § (2)–(3) bekezdésében, valamint az
R. 39. § (5) bekezdésében a „Belügyi Közlönyben” szö-
vegrész helyébe a „Magyar Közlönyben” szövegrész,

h) az R. 39. § (1)–(3) bekezdésében „az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szövegrész lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
25/A. §-ában szereplõ „Területfejlesztés fejezet” szöveg-
rész a hatályát veszti.

32. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatáro-
zott kivételekkel – a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) és (3) bekezdése, a 9. § (2)–(3) be-
kezdése, a 12. § (3) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, a
14–15. §, a 17. § (3) és (7) bekezdése, a 28–29. §-a 2008.
január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 1. § (2) bekezdése, 2–8. §-a, 9. § (1) be-
kezdése, 10–11. §-a, 12. § (1)–(2), (5)–(16) bekezdése,
13. § (2)–(3) bekezdése, 16. §-a, 17. § (1)–(2), (4)–(6),
(8) bekezdése 2008. február 1. napján lép hatályba.

(4) E rendelet rendelkezéseit – a (5) bekezdésben foglalt
eltérésekkel – a hatálybalépést követõen benyújtott kérel-
mekre kell alkalmazni.

(5) Az R. e rendelettel megállapított 1. § (6) bekezdését,
5/A. § (6), (11) bekezdését, 18. § (7)–(9), (15) bekezdéseit,
21. §-át, valamint 24. § (17) bekezdését a már folyósított
támogatások tekintetében is alkalmazni kell.

33. §

E rendelet 1–31. §-a 2008. február 2. napján a hatályát
veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Melléklet a 391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése szerinti méltányolható lakásigény alkalmazásához a lakásépítés (lakásvásárlás)
– telekárat nem tartalmazó – költsége (ára) a következõ:

Szobaszám
Budapesten és megyei jogú városokban

(ezer forintban)
Más helységekben

(ezer forintban)

1 10 500 9 500

1,5 12 500 11 500

2 15 000 14 000

2,5 17 500 16 500



Szobaszám
Budapesten és megyei jogú városokban

(ezer forintban)
Más helységekben

(ezer forintban)

3 19 500 18 500

3,5 22 000 21 000

4 24 500 22 500

4,5 27 000 25 000

5 29 000 27 000

5,5 31 500 29 500

6 33 500 31 500

6,5 36 000 33 500

7 38 000 36 000”
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A Kormány
393/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok

kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölé-
sérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A Kormány az elsõfokú építésügyi hatósági fel-
adatokat ellátó hatóságként (a továbbiakban: elsõfokú épí-
tésügyi hatóság) – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az
e rendelet

a) 1/A. mellékletében megjelölt települési, fõvárosi
kerületi önkormányzat jegyzõjét a mellékletben felsorolt
településekre is kiterjedõ illetékességgel, illetve

b) 1/B. mellékletében felsorolt települési önkormányza-
tok jegyzõjét a mellékletben felsorolt településekre is
kiterjedõ illetékességgel
jelöli ki.

(2) Az 1/A. mellékletben megjelölt települési önkor-
mányzat jegyzõje az 1/B. mellékletben megjelölt település-
re kiterjedõ illetékességgel az építésügyi hatósági hatáskört
attól az idõponttól gyakorolja, amikor az 1/B. mellékletben
megjelölt település jegyzõjének építésügyi hatósági hatás-
köre az 1/A. § szerint megszûnik.

(3) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági felada-
tokat ellátó hatóságként (a továbbiakban: másodfokú épí-

tésügyi hatóság) – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közigazgatási hivatalt jelöli ki.

(4) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül
az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó
mûtárgyak, valamint a környezetvédelmi sajátos építmény-
fajták tekintetében elsõfokú építésügyi hatóságként az
(1) bekezdés, másodfokú építésügyi hatóságként a (3) be-
kezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóságot je-
löli ki.

(5) A (4) bekezdésben nem említett sajátos építményfaj-
ták és a mûemléki védelem alatt álló építmények tekinteté-
ben az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot
külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen
építményfajtákat és építményeket érintõ építésügyi hatósá-
gi ügyekben az (1) és a (3) bekezdés szerinti feladatokat el-
látó építésügyi hatóság jár el.

(6) Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy az elsõfokú épí-
tésügyi hatósági feladatot a (3) bekezdés szerinti építésügyi
hatóság gyakorolja, akkor másodfokon az építésügyért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.”

2. §

Az Éhk. a következõ 1/A–1/B. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Az 1/B. mellékletben megjelölt építésügyi

hatósági hatáskör e rendelet erejénél fogva megszûnik azon
a napon, amelyen az elsõfokú építésügyi hatósági hatáskör
ellátásához szükséges, e rendelet 4–8. §-ában foglalt vala-
mely feltétel megszûnik.

(2) Az építésügyi hatósági hatáskör megszûnésének idõ-
pontjától az 1/B. mellékletben megjelölt település jegyzõje
építésügyi hatósági ügyekben nem járhat el, továbbá e hatás-
kör ellátására történõ ismételt kijelölésére nem kerülhet sor.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tényt a jegyzõ 3 napon belül
írásban – a jogosultság megszûnése határnapjának megje-
lölésével – bejelenti a miniszternek, az építésügyi hatósági
hatáskört átvevõ település jegyzõjének, a közigazgatási



hivatalnak és arról a település lakosságát – a helyben szo-
kásos módon – tájékoztatja.

(4) Ha a közigazgatási hivatal megállapítja, hogy a jegyzõ
elmulasztotta bejelenteni a hatáskör ellátásához szükséges
valamely feltétel megszûnését, a hatáskör ellátásához szüksé-
ges feltétel megszûnésérõl tájékoztatja a minisztert az 1/B.
melléklet módosításának kezdeményezése érdekében.

(5) Az építésügyi hatósági hatáskört átadó települési
önkormányzat jegyzõje köteles az építésügyi hatósági irat-
anyagot, valamint az illetékességi területébe tartozott tele-
pülés (települések) helyi építési szabályzatát, szabályozási
tervét, illetve más építési tárgyú helyi önkormányzati ren-
deletét az építésügyi hatósági hatáskört átvevõ település
jegyzõje rendelkezésére bocsátani.

(6) Az (1) és (4) bekezdés szerinti önkormányzat az épí-
tésügyi hatósági hatáskör megszûnését követõ naptól az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló külön jogszabály
szerinti megállapodás alapján a feladat ellátásához igé-
nyelt normatív állami hozzájárulást havonta átutalja a fel-
adatot átvevõ önkormányzat részére.

1/B. § Az 1. § (4) bekezdésének hatálya alá nem tartozó sa-
játos építményfajták és a mûemléki védelem alatt álló épít-
mények külön jogszabályban meghatározott építésügyi ható-
sági eljárásaiban az 1. § (1), (3) és (6) bekezdése szerinti épí-
tésügyi hatóság mûködik közre szakhatóságként.”

3. §

Az Éhk. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„8. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági
tevékenység körében a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 21. § (6) bekezdés a) pontjában
említett pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet ve-
szélyeztetõ tevékenységnek minõsül különösen, ha az épí-
tésügyi hatóság köztisztviselõje vagy az építésfelügyelõ
olyan telekkel, építménnyel kapcsolatban lát el építésügyi
vagy építésfelügyeleti hatósági feladatokat, amellyel
összefüggésben

a) építészeti-mûszaki tervezési,
b) kiviteli tervek tervezési,
c) építésügyi mûszaki szakértõi,
d) felelõs mûszaki vezetõi,
e) beruházás lebonyolítói,
f) tervellenõri,
g) építésügyi igazgatási szakértõi,
h) építési mûszaki ellenõri,
i) kivitelezési, vagy
j) igazságügyi szakértõi

tevékenységet végez, vagy öt éven belül végzett.”

4. §

Az Éhk. 1. melléklete e rendelet melléklete szerinti 1/A.
és 1/B. melléklettel egészül ki.

5. §

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az épí-
tésügyi hatósági jogkört” szövegrész helyébe az „az épí-
tésügyi, valamint a építésfelügyeleti hatósági jogkört”
szöveg, az „osztály” szövegrész helyébe az „ , illetve épí-
tésfelügyeleti feladatokat ellátó szervezeti egység” szö-
veg lép.

6. §

(1) Ez a rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba. E ren-
delet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévõ
nem kiemelt építésügyi hatósági eljárásokban is alkalmaz-
ni kell. Az iratok áttételére a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje a nem kiemelt
építésügyi hatósági ügyekben eljárni illetékes – az Éhk.
1/A. mellékletében megjelölt – építésügyi hatóság számá-
ra legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon
belül megküldi a nem kiemelt építésügyi hatósági ügyek-
kel kapcsolatos iratokat.

(3) A Kormány elsõfokú építésügyi hatósági feladatokat
ellátó körzetközponti hatóságként 2009. január 1-jétõl ki-
jelöli Pacsa település önkormányzatának jegyzõjét.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró ha-

tóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról,
valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet, továbbá az annak módosításáról szóló
69/2003. (V. 15.) Korm. rendelet, a 209/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet, a 94/2005. (V. 21.) Korm. rendelet és
a 121/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,

b) az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kije-
lölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 69/2007.
(IV. 13.) Korm. rendelet,

c) az Éhk. 5. § (5) bekezdése, 8. § (2) bekezdése, 9. §
(4)–(5) bekezdése és a 10. § (2) bekezdése,

d) az Éhk. 4. § (3) bekezdésében a „ ,valamint a nem
kiemelt építésügyi hatósági ügyekben eljáró köztisztvise-
lõnek”, és az 5. § (4) bekezdésében az „elsõfokú” szöveg-
rész
a hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 2. k) pontjá-
ban „az illetékes kiemelt építésügyi hatóság” szövegrész
helyébe „az illetékes építésügyi hatóság” szöveg,
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b) a Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet
2. melléklet 1. pontjában az „illetékes kiemelt építésügyi
hatóság” szövegrész helyébe az „illetékes építésügyi ható-
ság” szöveg,

c) az Éhk. 4. melléklet 2–3. pontjában a „kreditpontot”
szövegrész helyébe a „pontot” szöveg,

d) a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemelteté-
sük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet 1. számú melléklet 4. pontjában „a kiemelt
építésügyi” szövegrész helyébe „az építésügyi” szöveg,

e) a távközlési építmények engedélyezésérõl és ellen-
õrzésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. számú
melléklet A) pontjában a „kiemelt építésügyi” szövegrész
helyébe „építésügyi” szöveg,

f) az utak építésének, forgalomba helyezésének és meg-
szüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000. (XI. 16.)
KöViM rendelet 1. számú mellékletében a „kiemelt építés-
ügyi hatósági ügyekért” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatósági ügyekért” szöveg,

g) a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi beren-
dezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeleté-
rõl szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet 2. számú mel-
léklet G) pontjában „A kiemelt építésügyi” szövegrész
helyébe „Az építésügyi” szöveg,

h) a telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl
szóló 3/1998. (II. 11.) KTM rendelet 5. § (1) bekezdés
d) pontjában a „kiemelt építésügyi” szövegrész helyébe az
„építésügyi” szöveg,

i) az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 6. számú mellékle-
tében a „Kiemelt építésügyi hatósági ügyek” szövegrész
helyébe az „Építésügyi hatósági ügyek” szöveg,

j) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos épít-
ményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 3. szá-
mú melléklet 1. 1.3. pontjában az „elsõ fokon: az Étv. 52. §
(2) bekezdése szerinti kiemelt építésügyi hatóság” szöveg-
rész helyébe az „elsõ fokon: a külön jogszabály szerinti
építésügyi hatóság” szöveg,

k) az autógáz töltõállomások építési munkáiról és épí-
tésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
rendelet 2. mellékletében a „Kiemelt építésügyi hatósági
ügyek” szövegrész helyébe az „Építésügyi hatósági
ügyek” szöveg
lép.

(6) E rendelet 1–5. §-ai és a 6. § (4)–(5) bekezdések
2008. február 2-án a hatályukat vesztik.

(7) Ez a rendelet 2009. január 2-án a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Elsõfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló építésügyi körzetközponti települések

Építésügyi körzetközpont Illetékességi terület típusa Település

BUDAPEST FÕVÁROS

I. kerület ellátási illetékességi területe 1. I. kerület
II. kerület ellátási illetékességi területe 2. II. kerület
III. kerület ellátási illetékességi területe 3. III. kerület
IV. kerület ellátási illetékességi területe 4. IV. kerület
V. kerület ellátási illetékességi területe 5. V. kerület
VI. kerület ellátási illetékességi területe 6. VI. kerület
VII. kerület ellátási illetékességi területe 7. VII. kerület
VIII. kerület ellátási illetékességi területe 8. VIII. kerület
IX. kerület ellátási illetékességi területe 9. IX. kerület
X. kerület ellátási illetékességi területe 10. X. kerület
XI. kerület ellátási illetékességi területe 11. XI. kerület
XII. kerület ellátási illetékességi területe 12. XII. kerület
XIII. kerület ellátási illetékességi területe 13. XIII. kerület
XIV. kerület ellátási illetékességi területe 14. XIV. kerület
XV. kerület ellátási illetékességi területe 15. XV. kerület



XVI. kerület ellátási illetékességi területe 16. XVI. kerület
XVII. kerület ellátási illetékességi területe 17. XVII. kerület
XVIII. kerület ellátási illetékességi területe 18. XVIII. kerület
XIX. kerület ellátási illetékességi területe 19. XIX. kerület
XX. kerület ellátási illetékességi területe 20. XX. kerület
XXI. kerület ellátási illetékességi területe 21. XXI. kerület
XXII. kerület ellátási illetékességi területe 22. XXII. kerület
XXIII. kerület ellátási illetékességi területe 23. XXIII. kerület

BARANYA MEGYE

Pécs ellátási illetékességi területe Pécs

Abaliget

Aranyosgadány

Berkesd

Bogád

Kökény

Ellend

Magyarsarlós

Nagykozár

Pereked

Pogány

Romonya

Szilágy

készenléti illetékességi területe Bakonya

Birján

Cserkút

Görcsöny

Gyód

Keszü

Kozármisleny

Kõvágószõlõs

Kõvágótöttös

Lothárd

Ócsárd

Orfû

Pécsudvard

Pellérd

Regenye

Szemely

Szõke

Bóly ellátási illetékességi területe Bóly

Babarc
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Belvárdgyula

Borjád

Hásságy

Kisbudmér

Liptód

Máriakéménd

Monyoród

Nagybudmér

Olasz

Pócsa

Szajk

Szederkény

Töttös

Versend

Harkány ellátási illetékességi területe Harkány

Komló ellátási illetékességi területe Komló

Magyaregregy

Máza

készenléti illetékességi területe Bodolyabér

Egyházaskozár

Hegyhátmaróc

Hosszúhetény

Kárász

Köblény

Liget

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Mecsekpölöske

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Tófû

Vékény

Mohács ellátási illetékességi területe Mohács

Bár

Bezedek

Dunaszekcsõ

Erdõsmárok

Feked

Görcsönydoboka
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Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Majs

Nagynyárád

Palotabozsok

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szebény

Székelyszabar

Szûr

Udvar

Véménd

Pécsvárad ellátási illetékességi területe Pécsvárad

Apátvarasd

Erdõsmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Geresdlak

Hidas

Kátoly

Kékesd

Lovászhetény

Maráza

Martonfa

Mecseknádasd

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Szellõ

Zengõvárkony

Sásd ellátási illetékességi területe Sásd

Ág

Bakóca

Baranyajenõ

Baranyaszentgyörgy

Felsõegerszeg

Gerényes
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Gödre

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Mezõd

Mindszentgodisa

Oroszló

Palé

Szágy

Tarrós

Tékes

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

készenléti illetékességi területe Alsómocsolád

Bikal

Mágocs

Mekényes

Nagyhajmás

Sellye ellátási illetékességi területe Sellye

Besence

Bogdása

Csányoszró

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávasztára

Felsõszentmárton

Hirics

Kákics

Kemse

Kórós

Lúzsok

Markóc

Marócsa

Nagycsány

Okorág

Páprád

Piskó

Sósvertike

Vajszló
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Vejti

Zaláta

Siklós ellátási illetékességi területe Siklós

Adorjás

Alsószentmárton

Áta

Babarcszõlõs

Baksa

Baranyahídvég

Beremend

Bisse

Bogádmindszent

Bosta

Cún

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Egerág

Egyházasharaszti

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Hegyszentmárton

Ipacsfa

Kásád

Kémes

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisherend

Kiskassa

Kisszentmárton

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Magyarmecske

Magyartelek

Márfa

Matty
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Nagyharsány

Nagytótfalu

Old

Ózdfalu

Pécsdevecser

Peterd

Rádfalva

Sámod

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Szalánta

Szaporca

Szava

Szilvás

Szõkéd

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Túrony

Újpetre

Vokány

Szentlõrinc ellátási illetékességi területe Szentlõrinc

Bicsérd

Boda

Bükkösd

Cserdi

Csonkamindszent

Dinnyeberki

Gerde

Gyöngyfa

Helesfa

Hetvehely

Husztót

Kacsóta

Királyegyháza

Kovácsszénája

Okorvölgy

Pécsbagota

Sumony

Szabadszentkirály

Szentkatalin

Velény

Zók
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Szigetvár ellátási illetékességi területe Szigetvár

Almamellék

Almáskeresztúr

Bánfa

Basal

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bürüs

Csebény

Csertõ

Endrõc

Gyöngyösmellék

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Katádfa

Kétújfalu

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Patapoklosi

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Szentdénes

Szentlászló

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Zádor
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készenléti illetékességi területe Dencsháza

Szentegát

Villány ellátási illetékességi területe Villány

Illocska

Ivánbattyán

Kisjakabfalva

Kislippó

Lapáncsa

Magyarbóly

Márok

Palkonya

Villánykövesd

BÁCS-KISKUN MEGYE

Kecskemét ellátási illetékességi területe Kecskemét

Ágasegyháza

Ballószög

Fülöpháza

Helvécia

Jakabszállás

Ladánybene

Lakitelek

Nyárlõrinc

Szentkirály

Városföld

Bácsalmás ellátási illetékességi területe Bácsalmás

Bácsborsód

Bácsszõlõs

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Tataháza

Baja ellátási illetékességi területe Baja

Bácsbokod

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csávoly
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Csátalja

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsõszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Vaskút

Izsák ellátási illetékességi területe Izsák

Orgovány

Fülöpszállás

Jánoshalma ellátási illetékességi területe Jánoshalma

Borota

Kéleshalom

Kalocsa ellátási illetékességi területe Kalocsa

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Miske

Ordas

Öregcsertõ

Szakmár

Újtelek

Uszód

készenléti illetékességi területe Dusnok

Fajsz

Foktõ

Kecel ellátási illetékességi területe Kecel

Imrehegy

Császártöltés
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Kerekegyháza ellátási illetékességi területe Kerekegyháza

Kunbaracs

Kiskõrös ellátási illetékességi területe Kiskõrös

Akasztó

Csengõd

Kaskantyú

Páhi

Soltszentimre

Tabdi

Kiskunfélegyháza ellátási illetékességi területe Kiskunfélegyháza

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Kunszállás

Pálmonostora

Petõfiszállás

Tiszaalpár

Kiskunhalas ellátási illetékességi területe Kiskunhalas

Balotaszállás

Harkakötöny

Kelebia

Kisszállás

Kunfehértó

Tompa

Zsana

készenléti illetékességi területe Pirtó

Kiskunmajsa ellátási illetékességi területe Kiskunmajsa

Csólyospálos

Jászszentlászló

Kömpöc

Móricgát

Szank

Kunszentmiklós ellátási illetékességi területe Kunszentmiklós

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Szalkszentmárton

Tass
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Lajosmizse ellátási illetékességi területe Lajosmizse

Felsõlajos

Solt ellátási illetékességi területe Solt

Apostag

Dunaegyháza

Dunatetétlen

Újsolt

Soltvadkert ellátási illetékességi területe Soltvadkert

Bócsa

Tázlár

Szabadszállás ellátási illetékességi területe Szabadszállás

Tiszakécske ellátási illetékességi területe Tiszakécske

Tiszaug

BÉKÉS MEGYE

Békéscsaba ellátási illetékességi területe Békéscsaba

Csabaszabadi

Doboz

Kétsoprony

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

Battonya ellátási illetékességi területe Battonya

Dombegyház

Kisdombegyház

Magyardombegyház

Békés ellátási illetékességi területe Békés

Bélmegyer

Murony

Tarhos

Dévaványa ellátási illetékességi területe Dévaványa

Ecsegfalva

Elek ellátási illetékességi területe Elek

Lõkösháza
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Füzesgyarmat ellátási illetékességi területe Füzesgyarmat

Bucsa

Kertészsziget

Gyomaendrõd ellátási illetékességi területe Gyomaendrõd

Hunya

Gyula ellátási illetékességi területe Gyula

Kétegyháza

Mezõberény ellátási illetékességi területe Mezõberény

Csárdaszállás

Kamut

Köröstarcsa

Mezõhegyes ellátási illetékességi területe Mezõhegyes

Mezõkovácsháza ellátási illetékességi területe Mezõkovácsháza

Almáskamarás

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kunágota

Magyarbánhegyes

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

Orosháza ellátási illetékességi területe Orosháza

Csanádapáca

Gádoros

Gerendás

Kardoskút

Nagyszénás

Pusztaföldvár

készenléti illetékességi területe Csorvás

Sarkad ellátási illetékességi területe Sarkad

Biharugra

Geszt

Körösnagyharsány
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Kötegyán

Méhkerék

Mezõgyán

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Zsadány

Szarvas ellátási illetékességi területe Szarvas

Békésszentandrás

Csabacsûd

Kardos

Örménykút

készenléti illetékességi területe Kondoros

Szeghalom ellátási illetékességi területe Szeghalom

Körösladány

Tótkomlós ellátási illetékességi területe Tótkomlós

Békéssámson

Vésztõ ellátási illetékességi területe Vésztõ

Körösújfalu

Okány

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Miskolc ellátási illetékességi területe Miskolc

Bükkszentkereszt

Kistokaj

Mályi

Répáshuta

Sajóvámos

Szirmabesenyõ

készenléti illetékességi területe Alsózsolca

Bõcs

Gesztely

Hernádkak

Hernádnémeti

Onga

Sajóbábony

Sajóecseg

2. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 117

Építésügyi körzetközpont Illetékességi terület típusa Település



Sajókeresztúr

Sajósenye

Borsodnádasd ellátási illetékességi területe Borsodnádasd

Arló

Borsodszentgyörgy

Járdánháza

Edelény ellátási illetékességi területe Edelény

Abod

Aggtelek

Balajt

Becskeháza

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák

Damak

Égerszög

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Irota

Jósvafõ

Komjáti

Ládbesenyõ

Lak

Nyomár

Perkupa

Szakácsi

Szendrõlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szõlõsardó

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Varbóc

Ziliz
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Emõd ellátási illetékességi területe Emõd

Bükkaranyos

Harsány

Kisgyõr

Encs ellátási illetékességi területe Encs

Abaújalpár

Abaújkér

Alsógagy

Arka

Boldogkõújfalu

Boldogkõváralja

Csenyéte

Csobád

Fáj

Fancsal

Felsõgagy

Forró

Fulókércs

Garadna

Gibárt

Hernádbûd

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádvécse

Ináncs

Litka

Méra

Novajidrány

Pere

Pusztaradvány

Szalaszend

Szemere

Felsõzsolca ellátási illetékességi területe Felsõzsolca

Arnót

Berzék

Ónod

Sajólád

Sajópálfala

Sajópetri

Gönc ellátási illetékességi területe Gönc

Abaújvár

Fony
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Göncruszka

Hejce

Hernádcéce

Hernádszurdok

Hidasnémeti

Kéked

Korlát

Mogyoróska

Pányok

Regéc

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

Kazincbarcika ellátási illetékességi területe Kazincbarcika

Alsószuha

Alsótelekes

Bánhorváti

Berente

Dédestapolcsány

Dövény

Felsõkelecsény

Felsõnyárád

Imola

Izsófalva

Jákfalva

Kánó

Kurityán

Mályinka

Múcsony

Nagybarca

Ormosbánya

Ragály

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Szuhafõ

Szuhakálló

Tardona

Trizs

Vadna
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Zádorfalva

Zubogy

Mezõcsát ellátási illetékességi területe Mezõcsát

Ároktõ

Gelej

Hejõkürt

Hejõpapi

Hejõszalonta

Igrici

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszatarján

Mezõkövesd ellátási illetékességi területe Mezõkövesd

Borsodivánka

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Egerlövõ

Mezõnagymihály

Négyes

Szomolya

Tard

Tiszabábolna

Tiszavalk

készenléti illetékességi területe Bogács

Borsodgeszt

Bükkábrány

Csincse

Kács

Mezõkeresztes

Mezõnyárád

Sály

Szentistván

Tibolddaróc

Vatta

Nyékládháza ellátási illetékességi területe Nyékládháza

Ózd ellátási illetékességi területe Ózd

Bánréve

Borsodbóta

Bükkmogyorósd
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Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Farkaslyuk

Hangony

Hét

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sáta

Uppony

Putnok ellátási illetékességi területe Putnok

Dubicsány

Gömörszõlõs

Kelemér

Királd

Sajóvelezd

Serényfalva

Sajószentpéter ellátási illetékességi területe Sajószentpéter

Alacska

Kondó

Parasznya

Radostyán

Sajókápolna

Sajólászlófalva

Varbó

Sárospatak ellátási illetékességi területe Sárospatak

Bodrogolaszi

Erdõhorváti

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Kenézlõ

Komlóska

Makkoshotyka

Olaszliszka

Sárazsadány

Tolcsva

Vajdácska
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Vámosújfalu

Viss

Zalkod

Sátoraljaújhely ellátási illetékességi területe Sátoraljaújhely

Alsóregmec

Bózsva

Dámóc

Felsõregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Hollóháza

Kishuta

Kovácsvágás

Mikóháza

Nagyhuta

Nyíri

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Semjén

Vágáshuta

Vilyvitány

Zemplénagárd

Szendrõ ellátási illetékességi területe Szendrõ

Debréte

Felsõtelekes

Galvács

Martonyi

Meszes

Rakaca

Rakacaszend

Szalonna

Szuhogy

Viszló

Szerencs ellátási illetékességi területe Szerencs

Abaújszántó

Alsódobsza

Baskó

Bekecs
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Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezõzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tállya

Tiszalúc

Újcsanálos

Szikszó ellátási illetékességi területe Szikszó

Abaújlak

Abaújszolnok

Alsóvadász

Aszaló

Baktakék

Beret

Büttös

Detek

Felsõdobsza

Felsõvadász

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Halmaj

Hernádkércs

Homrogd

Kány

Kázsmárk

Keresztéte

Kiskinizs

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Monaj

Nagykinizs

Nyésta
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Pamlény

Perecse

Rásonysápberencs

Selyeb

Szászfa

Szentistvánbaksa

Tiszaújváros ellátási illetékességi területe Tiszaújváros

Girincs

Hejõbába

Hejõkeresztúr

Kesznyéten

Kiscsécs

Köröm

Muhi

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóhídvég

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszapalkonya

Tokaj ellátási illetékességi területe Tokaj

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdõbénye

Szegi

Szegilong

Taktabáj

Tarcal

Tiszaladány

Tiszatardos

Cigánd ellátási illetékességi területe Cigánd

Tiszacsermely

Tiszakarád

készenléti illetékességi területe Kisrozvágy

Lácacséke

Nagyrozvágy

Ricse

Alsóberecki
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Bodroghalom

Felsõberecki

Karcsa

Karos

Pácin

CSONGRÁD MEGYE

Szeged ellátási illetékességi területe Szeged

Deszk

Domaszék

Forráskút

Kübekháza

Röszke

Tiszasziget

Újszentiván

Zsombó

készenléti illetékességi területe Sándorfalva

Szatymaz

Algyõ

Csongrád ellátási illetékességi területe Csongrád

Csanytelek

Felgyõ

Tömörkény

Hódmezõvásárhely ellátási illetékességi területe Hódmezõvásárhely

Mártély

Székkutas

Kistelek ellátási illetékességi területe Kistelek

Baks

Dóc

Pusztaszer

készenléti illetékességi területe Balástya

Ópusztaszer

Csengele

Makó ellátási illetékességi területe Makó

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti
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Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

Mindszent ellátási illetékességi területe Mindszent

Mórahalom ellátási illetékességi területe Mórahalom

Ásotthalom

Bordány

Üllés

Zákányszék

készenléti illetékességi területe Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Szentes ellátási illetékességi területe Szentes

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytõke

Szegvár

FEJÉR MEGYE

Székesfehérvár ellátási illetékességi területe Székesfehérvár

Bakonykúti

Csór

Csõsz

Fehérvárcsurgó

Iszkaszentgyörgy

Isztimér

Jenõ
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Lovasberény

Moha

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentmihály

Seregélyes

Szabadbattyán

Szabadegyháza

Tác

Úrhida

Zámoly

Bicske ellátási illetékességi területe Bicske

Alcsútdoboz

Csabdi

Etyek

Gánt

Mány

Szár

Tabajd

Újbarok

Vértesacsa

Vértesboglár

készenléti illetékességi területe Bodmér

Csákvár

Felcsút

Kajászó

Óbarok

Vál

Dunaújváros ellátási illetékességi területe Dunaújváros

Baracs

Beloiannisz

Besnyõ

Daruszentmiklós

Elõszállás

Iváncsa

Mezõfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim
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Perkáta

Pusztaszabolcs

készenléti illetékességi területe Kisapostag

Rácalmás

Enying ellátási illetékességi területe Enying

Dég

Igar

Lajoskomárom

Lepsény

Mezõkomárom

Mezõszilas

Szabadhídvég

Ercsi ellátási illetékességi területe Ercsi

Ráckeresztúr

készenléti illetékességi területe Baracska

Gyúró

Martonvásár

Tordas

Gárdony ellátási illetékességi területe Gárdony

Vereb

Zichyújfalu

készenléti illetékességi területe Kápolnásnyék

Nadap

Pázmánd

Sukoró

Velence

Mór ellátási illetékességi területe Mór

Bakonycsernye

Balinka

Csákberény

Csókakõ

Kincsesbánya

Magyaralmás

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd
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készenléti illetékességi területe Bodajk

Polgárdi ellátási illetékességi területe Polgárdi

Füle

Kisláng

Kõszárhegy

Mátyásdomb

Mezõszentgyörgy

Sárbogárd ellátási illetékességi területe Sárbogárd

Alap

Alsószentiván

Cece

Hantos

Nagylók

Sáregres

Sárszentágota

Vajta

Adony ellátási illetékességi területe Adony

készenléti illetékességi területe Kulcs

Aba ellátási illetékességi területe Aba

Sárkeresztúr

készenléti illetékességi területe Káloz

Soponya

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Gyõr ellátási illetékességi területe Gyõr

Abda

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bõny

Börcs

Enese

Gyömöre

Gyõrság

Gyõrszemere

Gyõrújfalu

Ikrény

Kajárpéc
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Kunsziget

Lázi

Lébény

Mecsér

Mezõörs

Mosonszentmiklós

Nagyszentjános

Nyalka

Öttevény

Pázmándfalu

Pér

Rétalap

Románd

Sokorópátka

Táp

Tápszentmiklós

Tényõ

Töltéstava

Vámosszabadi

készenléti illetékességi területe Dunaszeg

Dunaszentpál

Gönyû

Gyõrladamér

Gyõrújbarát

Gyõrzámoly

Kisbajcs

Koroncó

Nagybajcs

Nyúl

Rábapatona

Vének

Csorna ellátási illetékességi területe Csorna

Acsalag

Bágyogszovát

Barbacs

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Cakóháza

Dör

Egyed

Farád

Fehértó
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Gyõrsövényház

Jobaháza

Kisbabot

Kóny

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Mérges

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábaszentmihály

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Vág

Zsebeháza

készenléti illetékességi területe Bõsárkány

Maglóca

Tárnokréti

Fertõd ellátási illetékességi területe Fertõd

Agyagosszergény

Fertõboz

Fertõendréd

Fertõhomok

Fertõszentmiklós

Fertõszéplak

Hegykõ

Hidegség

Petõháza

Sarród

Kapuvár ellátási illetékességi területe Kapuvár

Babót

Beled
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Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe Mosonmagyaróvár

Bezenye

Dunakiliti

Dunasziget

Feketeerdõ

Halászi

Károlyháza

Levél

Lipót

Rajka

Újrónafõ

Várbalog

készenléti illetékességi területe Ásványráró

Darnózseli

Dunaremete

Hédervár

Hegyeshalom

Jánossomorja

Kimle

Kisbodak

Máriakálnok

Mosonszolnok

Püski

Pannonhalma ellátási illetékességi területe Pannonhalma

Écs

Gyõrasszonyfa

2. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 133

Építésügyi körzetközpont Illetékességi terület típusa Település



Ravazd

Tarjánpuszta

készenléti illetékességi területe Bakonyszentlászló

Fenyõfõ

Sikátor

Veszprémvarsány

Sopron ellátási illetékességi területe Sopron

Ágfalva

Csáfordjánosfa

Csapod

Csér

Egyházasfalu

Fertõrákos

Gyalóka

Iván

Lövõ

Nagycenk

Nemeskér

Pusztacsalád

Répcevis

Sopronhorpács

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

készenléti illetékességi területe Ebergõc

Harka

Kópháza

Nagylózs

Pereszteg

Pinnye

Répceszemere

Röjtökmuzsaj

Sopronkövesd

Tét ellátási illetékességi területe Tét

Árpás

Csikvánd

Gyarmat

Mórichida
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Rábaszentmiklós

Szerecseny

készenléti illetékességi területe Felpéc

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Debrecen ellátási illetékességi területe Debrecen

készenléti illetékességi területe Bocskaikert

Balmazújváros ellátási illetékességi területe Balmazújváros

Egyek

Hortobágy

Berettyóújfalu ellátási illetékességi területe Berettyóújfalu

Bakonszeg

Csökmõ

Darvas

Furta

Gáborján

Hencida

Mezõpeterd

Mezõsas

Szentpéterszeg

Váncsod

készenléti illetékességi területe Vekerd

Zsáka

Biharkeresztes ellátási illetékességi területe Biharkeresztes

Ártánd

Bedõ

Berekböszörmény

Bojt

Nagykereki

Told

Derecske ellátási illetékességi területe Derecske

Esztár

Hajdúbagos

Kismarja

Konyár

Mikepércs

Pocsaj
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Sáránd

Tépe

Hajdúböszörmény ellátási illetékességi területe Hajdúböszörmény

Hajdúdorog ellátási illetékességi területe Hajdúdorog

Hajdúhadház ellátási illetékességi területe Hajdúhadház

készenléti illetékességi területe Hajdúsámson

Nyíracsád

Fülöp

Nyírábrány

Hajdúnánás ellátási illetékességi területe Hajdúnánás

Hajdúszoboszló ellátási illetékességi területe Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

készenléti illetékességi területe Ebes

Kaba ellátási illetékességi területe Kaba

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Újiráz

Létavértes ellátási illetékességi területe Létavértes

Bagamér

Hosszúpályi

Kokad

Monostorpályi

készenléti illetékességi területe Álmosd

Nádudvar ellátási illetékességi területe Nádudvar

Nyíradony ellátási illetékességi területe Nyíradony

Polgár ellátási illetékességi területe Polgár

Folyás

Görbeháza
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Tiszagyulaháza

Újtikos

Püspökladány ellátási illetékességi területe Püspökladány

Báránd

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

készenléti illetékességi területe Bihardancsháza

Nagyrábé

Sáp

Téglás ellátási illetékességi területe Téglás

Tiszacsege ellátási illetékességi területe Tiszacsege

Újszentmargita

Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámospércs

Nyírmártonfalva

Újléta

HEVES MEGYE

Eger ellátási illetékességi területe Eger

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Demjén

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszólát

Hevesaranyos

Maklár

Mikófalva

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Szarvaskõ

Szilvásvárad
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készenléti illetékességi területe Egerszalók

Feldebrõ

Tarnaszentmária

Verpelét

Felsõtárkány

Kerecsend

Novaj

Ostoros

Füzesabony ellátási illetékességi területe Füzesabony

Besenyõtelek

Dormánd

Egerfarmos

Kápolna

Kompolt

Mezõszemere

Mezõtárkány

Poroszló

Sarud

Szihalom

Újlõrincfalva

készenléti illetékességi területe Aldebrõ

Kál

Nagyút

Tófalu

Gyöngyös ellátási illetékességi területe Gyöngyös

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyöshalász

Gyöngyössolymos

Kisnána

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek
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készenléti illetékességi területe Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyöstarján

Szûcsi

Halmajugra

Karácsond

Ludas

Abasár

Markaz

Hatvan ellátási illetékességi területe Hatvan

Boldog

Csány

Ecséd

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Nagykökényes

készenléti illetékességi területe Rózsaszentmárton

Heves ellátási illetékességi területe Heves

Átány

Boconád

Erdõtelek

Erk

Hevesvezekény

Kömlõ

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Zaránk

készenléti illetékességi területe Kisköre

Tiszanána

Lõrinci ellátási illetékességi területe Lõrinci

Apc

Petõfibánya

Zagyvaszántó
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Pétervására ellátási illetékességi területe Pétervására

Bükkszék

Bükkszenterzsébet

Erdõkövesd

Fedémes

Istenmezeje

Ivád

Kisfüzes

Szentdomonkos

Szúcs

Tarnalelesz

Váraszó

készenléti illetékességi területe Mátraballa

Mátraderecske

Parád

Parádsasvár

Recsk

Sirok

Szajla

Terpes

Bodony

Bélapátfalva ellátási illetékességi területe Bélapátfalva

Bükkszentmárton

Mónosbél

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Szolnok ellátási illetékességi területe Szolnok

Csataszög

Hunyadfalva

Kõtelek

Nagykörû

Rákóczifalva

Szajol

Tiszajenõ

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Vezseny

Zagyvarékas

készenléti illetékességi területe Besenyszög
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Jászapáti ellátási illetékességi területe Jászapáti

Jászivány

Jászkisér

Jászszentandrás

Jászárokszállás ellátási illetékességi területe Jászárokszállás

Jászágó

Jászdózsa

Jászberény ellátási illetékességi területe Jászberény

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászfelsõszentgyörgy

Jászjákóhalma

Jásztelek

készenléti illetékességi területe Jászladány

Jászfényszaru ellátási illetékességi területe Jászfényszaru

Pusztamonostor

Karcag ellátási illetékességi területe Karcag

Kunmadaras

készenléti illetékességi területe Berekfürdõ

Kenderes

Kisújszállás ellátási illetékességi területe Kisújszállás

Kunhegyes ellátási illetékességi területe Kunhegyes

Tiszabura

Tiszagyenda

Tiszaroff

Tomajmonostora

Kunszentmárton ellátási illetékességi területe Kunszentmárton

Csépa

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas
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készenléti illetékességi területe Cserkeszõlõ

Martfû ellátási illetékességi területe Martfû

Rákócziújfalu

Mezõtúr ellátási illetékességi területe Mezõtúr

Kétpó

Mesterszállás

Mezõhék

Tiszaföldvár ellátási illetékességi területe Tiszaföldvár

Cibakháza

Nagyrév

Tiszafüred ellátási illetékességi területe Tiszafüred

Abádszalók

Nagyiván

Tiszaderzs

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszõlõs

Törökszentmiklós ellátási illetékességi területe Törökszentmiklós

Kengyel

Kuncsorba

Örményes

Tiszabõ

Tiszapüspöki

Tiszatenyõ

készenléti illetékességi területe Fegyvernek

Túrkeve ellátási illetékességi területe Túrkeve

Újszász ellátási illetékességi területe Újszász

Szászberek

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Tatabánya ellátási illetékességi területe Tatabánya

Gyermely

Szárliget

Szomor
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Várgesztes

Vértessomló

készenléti illetékességi területe Héreg

Környe

Tarján

Vértesszõlõs

Bábolna ellátási illetékességi területe Bábolna

Dorog ellátási illetékességi területe Dorog

Annavölgy

Bajna

Csolnok

Dág

Epöl

Kesztölc

Máriahalom

Nagysáp

Piliscsév

Sárisáp

Tokod

Tokodaltáró

Úny

készenléti illetékességi területe Leányvár

Esztergom ellátási illetékességi területe Esztergom

Mogyorósbánya

készenléti illetékességi területe Dömös

Lábatlan

Pilismarót

Süttõ

Tát

Kisbér ellátási illetékességi területe Kisbér

Ácsteszér

Aka

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bársonyos

Császár
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Csatka

Ete

Kerékteleki

Réde

Súr

Vérteskethely

készenléti illetékességi területe Tárkány

Komárom ellátási illetékességi területe Komárom

Almásfüzitõ

Bana

Csém

Csép

Kisigmánd

Mocsa

Nagyigmánd

készenléti illetékességi területe Ács

Nyergesújfalu ellátási illetékességi területe Nyergesújfalu

Bajót

Oroszlány ellátási illetékességi területe Oroszlány

Bokod

Dad

Kecskéd

Kömlõd

Szákszend

Tata ellátási illetékességi területe Tata

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Vértestolna

NÓGRÁD MEGYE

Salgótarján ellátási illetékességi területe Salgótarján

Bárna
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Cered

Egyházasgerge

Ipolytarnóc

Kishartyán

Litke

Mátraszele

Mihálygerge

Somoskõújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Vizslás

Zabar

készenléti illetékességi területe Kazár

Etes

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtõ

Karancsalja

Balassagyarmat ellátási illetékességi területe Balassagyarmat

Csesztve

Csitár

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Nógrádmarcal

Õrhalom

Patak

Patvarc

Szügy

készenléti illetékességi területe Drégelypalánk

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Debercsény

Galgaguta

Herencsény

Magyarnándor

Mohora

Nógrádkövesd

Szanda
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Szécsénke

Terény

Dejtár

Érsekvadkert

Bátonyterenye ellátási illetékességi területe Bátonyterenye

Dorogháza

Kisbárkány

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraterenye

Mátraverebély

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Sámsonháza

Szuha

Pásztó ellátási illetékességi területe Pásztó

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Csécse

Cserhátszentiván

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdõkürt

Erdõtarcsa

Felsõtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszõlõs

Palotás

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki
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Tar

Vanyarc

Rétság ellátási illetékességi területe Rétság

Berkenye

Diósjenõ

Hont

Kétbodony

Nézsa

Nógrád

Szátok

Szente

Tereske

Tolmács

készenléti illetékességi területe Alsópetény

Felsõpetény

Keszeg

Kisecset

Legénd

Nógrádsáp

Nõtincs

Õsagárd

Romhány

Bánk

Borsosberény

Horpács

Nagyoroszi

Pusztaberki

Szendehely

Szécsény ellátási illetékességi területe Szécsény

Endrefalva

Hollókõ

Karancsság

Ludányhalászi

Magyargéc

Nagylóc

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Piliny

Rimóc

Ságújfalu

Szalmatercs
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Szécsényfelfalu

Varsány

PEST MEGYE

Abony ellátási illetékességi területe Abony

Jászkarajenõ

Kõröstetétlen

Albertirsa ellátási illetékességi területe Albertirsa

Aszód ellátási illetékességi területe Aszód

Bag

Domony

Hévízgyörk

Iklad

Verseg

készenléti illetékességi területe Kartal

Budakeszi ellátási illetékességi területe Budakeszi

Budajenõ

Perbál

Remeteszõlõs

Tök

Zsámbék

Budaörs ellátási illetékességi területe Budaörs

Herceghalom

készenléti illetékességi területe Biatorbágy

Páty

Pusztazámor

Sóskút

Telki

Törökbálint

Cegléd ellátási illetékességi területe Cegléd

Ceglédbercel

Csemõ

Dánszentmiklós

Mikebuda
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készenléti illetékességi területe Tápiószõlõs

Törtel

Újszilvás

Dabas ellátási illetékességi területe Dabas

Örkény

Pusztavacs

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

Újlengyel

készenléti illetékességi területe Hernád

Inárcs

Kakucs

Újhartyán

Dunaharaszti ellátási illetékességi területe Dunaharaszti

Dunakeszi ellátási illetékességi területe Dunakeszi

készenléti illetékességi területe Fót

Mogyoród

Érd ellátási illetékességi területe Érd

készenléti illetékességi területe Diósd

Tárnok

Göd ellátási illetékességi területe Göd

Gödöllõ ellátási illetékességi területe Gödöllõ

készenléti illetékességi területe Csömör

Dány

Isaszeg

Kerepes

Kistarcsa

Nagytarcsa

Szada

Gyál ellátási illetékességi területe Gyál

készenléti illetékességi területe Alsónémedi

Bugyi

Felsõpakony

Ócsa
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Gyömrõ ellátási illetékességi területe Gyömrõ

Ecser

Mende

Úri

Monor ellátási illetékességi területe Monor

Káva

Monorierdõ

készenléti illetékességi területe Bénye

Csévharaszt

Gomba

Maglód

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Üllõ

Vasad

Nagykáta ellátási illetékességi területe Nagykáta

Pánd

Szentlõrinckáta

Tápióbicske

Tápióság

Tápiószecsõ

Tápiószentmárton

készenléti illetékességi területe Farmos

Kóka

Sülysáp

Szentmártonkáta

Tápiógyörgye

Tápiószele

Tóalmás

Nagykõrös ellátási illetékességi területe Nagykõrös

Kocsér

Nyársapát

Nagymaros ellátási illetékességi területe Nagymaros

Kismaros

Szokolya

Verõce
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Pécel ellátási illetékességi területe Pécel

Pilisvörösvár ellátási illetékességi területe Pilisvörösvár

Pilisszántó

Tinnye

készenléti illetékességi területe Nagykovácsi

Pilisborosjenõ

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszentiván

Solymár

Üröm

Pomáz ellátási illetékességi területe Pomáz

Ráckeve ellátási illetékességi területe Ráckeve

Áporka

Délegyháza

Lórév

Majosháza

Szigetbecse

készenléti illetékességi területe Apaj

Dömsöd

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Makád

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Taksony

Százhalombatta ellátási illetékességi területe Százhalombatta

Szentendre ellátási illetékességi területe Szentendre

Pilisszentlászló

készenléti illetékességi területe Budakalász

Csobánka

Leányfalu

Pilisszentkereszt

Pócsmegyer
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Szigetmonostor

Tahitótfalu

Szigetszentmiklós ellátási illetékességi területe Szigetszentmiklós

Szob ellátási illetékességi területe Szob

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Perõcsény

készenléti illetékességi területe Bernecebaráti

Kemence

Tésa

Vámosmikola

Zebegény

Tököl ellátási illetékességi területe Tököl

Tura ellátási illetékességi területe Tura

Galgahévíz

Vácszentlászló

Valkó

Zsámbok

Vác ellátási illetékességi területe Vác

Csörög

Kisnémedi

Püspökszilágy

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

készenléti illetékességi területe Acsa

Csõvár

Galgagyörk

Kosd

Penc

Püspökhatvan

Rád

Szõd

Szõdliget
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Vecsés ellátási illetékességi területe Vecsés

Veresegyház ellátási illetékességi területe Veresegyház

Csomád

Erdõkertes

készenléti illetékességi területe Galgamácsa

Õrbottyán

Vácegres

Váckisújfalu

Visegrád ellátási illetékességi területe Visegrád

Dunabogdány

Kisoroszi

SOMOGY MEGYE

Kaposvár ellátási illetékességi területe Kaposvár

Alsóbogát

Bárdudvarnok

Baté

Bodrog

Bõszénfa

Büssü

Cserénfa

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsõmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kaposfõ

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposszerdahely
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Kazsok

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezõcsokonya

Mosdós

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

készenléti illetékességi területe Csoma

Kercseliget

Nagyberki

Szabadi

Balatonboglár ellátási illetékességi területe Balatonboglár

Balatonföldvár ellátási illetékességi területe Balatonföldvár

Balatonõszöd
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Balatonszárszó

Balatonszemes

Bálványos

Kereki

Kõröshegy

Kötcse

Nagycsepely

Pusztaszemes

Szántód

Szólád

Teleki

Balatonlelle ellátási illetékességi területe Balatonlelle

Gamás

Látrány

Somogybabod

Somogytúr

Visz

Barcs ellátási illetékességi területe Barcs

Babócsa

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár
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Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó

Berzence

Csurgónagymarton

Gyékényes

Õrtilos

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyudvarhely

Zákány

Zákányfalu

készenléti illetékességi területe Iharos

Iharosberény

Inke

Pogányszentpéter

Fonyód ellátási illetékességi területe Fonyód

Balatonfenyves

Ordacsehi

Tikos

Lengyeltóti ellátási illetékességi területe Lengyeltóti

Gyugy

Hács

Kisberény

Öreglak

Pamuk

Somogyvámos

Somogyvár

Szõlõsgyörök

készenléti illetékességi területe Buzsák

Marcali ellátási illetékességi területe Marcali

Balatonberény

Balatonújlak

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdõ

Balatonszentgyörgy

Böhönye

Csákány

Csömend
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Fõnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Mesztegnyõ

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdõ

Szenyér

Szõkedencs

Tapsony

Táska

Varászló

Vése

Vörs

Nagyatád ellátási illetékességi területe Nagyatád

Bakháza

Beleg

Bolhás

Görgeteg

Háromfa

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Rinyabesenyõ

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogyszob
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Szabás

Szenta

Tarany

Nagybajom ellátási illetékességi területe Nagybajom

Pálmajor

Siófok ellátási illetékességi területe Siófok

Ádánd

Balatonendréd

Balatonszabadi

Nagyberény

Nyim

Ságvár

Siójut

Som

készenléti illetékességi területe Zamárdi

Tab ellátási illetékességi területe Tab

Andocs

Bábonymegyer

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kánya

Kapoly

Kára

Karád

Kisbárapáti

Lulla

Miklósi

Nágocs

Sérsekszõlõs

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szorosad

Tengõd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zics

158 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2. szám

Építésügyi körzetközpont Illetékességi terület típusa Település



Kadarkút ellátási illetékességi területe Kadarkút

Hencse

Hedrehely

Kõkút

Mike

Visnye

készenléti illetékességi területe Kaposmérõ

Kaposújlak

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Nyíregyháza ellátási illetékességi területe Nyíregyháza

Apagy

Kálmánháza

Kótaj

Napkor

Nyírbogdány

Nyírpazony

Nyírtét

Nyírtura

Sényõ

készenléti illetékességi területe Nyírtelek

Baktalórántháza ellátási illetékességi területe Baktalórántháza

Besenyõd

Levelek

Magy

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Ramocsaháza

Csenger ellátási illetékességi területe Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Komlódtótfalu

Pátyod

Porcsalma

Rápolt

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamostatárfalva
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Tyukod

Ura

Demecser ellátási illetékességi területe Demecser

Kék

Székely

Dombrád ellátási illetékességi területe Dombrád

Tiszakanyár

Újdombrád

Fehérgyarmat ellátási illetékességi területe Fehérgyarmat

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörõ

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nábrád

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály
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Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

Ibrány ellátási illetékességi területe Ibrány

Buj

Paszab

Tiszabercel

készenléti illetékességi területe Balsa

Gávavencsellõ

Kemecse

Kisvárda ellátási illetékességi területe Kisvárda

Ajak

Anarcs

Berkesz

Döge

Fényeslitke

Gégény

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Laskod

Lövõpetri

Mezõladány

Nyírkarász

Nyírlövõ

Nyírtass

Pap

Pátroha

Petneháza

Rétközberencs
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Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tornyospálca

Újkenéz

Máriapócs ellátási illetékességi területe Máriapócs

Nyírgyulaj

Ófehértó

Pócspetri

Mátészalka ellátási illetékességi területe Mátészalka

Fülpösdaróc

Géberjén

Gyõrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Õr

Papos

Rohod

Szamoskér

Szamosszeg

Vaja

készenléti illetékességi területe Mérk

Tiborszállás

Nagyecsed ellátási illetékességi területe Nagyecsed

Fábiánháza

Vállaj

Nagyhalász ellátási illetékességi területe Nagyhalász

Beszterec

Tiszarád

Tiszatelek

Vasmegyer
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Nagykálló ellátási illetékességi területe Nagykálló

Balkány

Biri

Bököny

Geszteréd

Kállósemjén

Szakoly

Nyírbátor ellátási illetékességi területe Nyírbátor

Encsencs

Nyírbéltek

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Ömböly

Penészlek

Piricse

készenléti illetékességi területe Bátorliget

Kisléta

Nyírbogát

Nyírlugos

Nyírvasvári

Terem

Rakamaz ellátási illetékességi területe Rakamaz

Szabolcs

Timár

Tiszanagyfalu

Tiszalök ellátási illetékességi területe Tiszalök

Tiszaeszlár

Szorgalmatos

Tiszavasvári ellátási illetékességi területe Tiszavasvári

Nagycserkesz

Tiszadada

Tiszadob

Újfehértó ellátási illetékességi területe Újfehértó

Érpatak
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Vásárosnamény ellátási illetékességi területe Vásárosnamény

Aranyosapáti

Barabás

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Olcsva

Pusztadobos

Tákos

Tarpa

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Vámosatya

készenléti illetékességi területe Beregdaróc

Záhony ellátási illetékességi területe Záhony

Benk

Eperjeske

Gyõröcske

Komoró

Mándok

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Zsurk

készenléti illetékességi területe Tiszabezdéd

Tuzsér
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TOLNA MEGYE

Szekszárd ellátási illetékességi területe Szekszárd

Decs

Felsõnána

Harc

Kéty

Kistormás

Kölesd

Medina

Murga

Õcsény

Sióagárd

Szálka

Szedres

Tengelic

Zomba

Bátaszék ellátási illetékességi területe Bátaszék

Alsónána

Alsónyék

Báta

Pörböly

Sárpilis

Várdomb

Bonyhád ellátási illetékességi területe Bonyhád

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhádvarasd

Cikó

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mõcsény

Mucsfa

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel
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Váralja

Závod

Dombóvár ellátási illetékességi területe Dombóvár

Attala

Csibrák

Csikóstõttõs

Dalmand

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcsõ

Kocsola

Kurd

Lápafõ

Nak

Szakcs

Várong

Dunaföldvár ellátási illetékességi területe Dunaföldvár

Paks ellátási illetékességi területe Paks

Bikács

Bölcske

Dunaszentgyörgy

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlõrinc

Simontornya ellátási illetékességi területe Simontornya

Belecska

Kisszékely

Nagyszékely

Ozora

Pincehely

Tolnanémedi

Tamási ellátási illetékességi területe Tamási

Diósberény
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Dúzs

Értény

Felsõnyék

Fürged

Gyönk

Kalaznó

Keszõhidegkút

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszokoly

Pári

Regöly

Szakadát

Szakály

Szárazd

Udvari

Újireg

Varsád

készenléti illetékességi területe Hõgyész

Iregszemcse

Tolna ellátási illetékességi területe Tolna

Bogyiszló

Fácánkert

Fadd

Gerjen

VAS MEGYE

Szombathely ellátási illetékességi területe Szombathely

Acsád

Gencsapáti

Meszlen

Nárai

Nemesbõd

Perenye

Salköveskút

Sorkikápolna

Söpte

Táplánszentkereszt
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Vasasszonyfa

Vassurány

Vasszilvágy

Vát

készenléti illetékességi területe Balogunyom

Bozzai

Bucsu

Csempeszkopács

Dozmat

Felsõcsatár

Gyanógeregye

Horvátlövõ

Ják

Kisunyom

Narda

Nemeskolta

Pornóapáti

Rábatöttös

Rum

Sé

Sorkifalud

Sorokpolány

Szentpéterfa

Tanakajd

Torony

Vaskeresztes

Vasszécseny

Vép

Zsennye

Celldömölk ellátási illetékességi területe Celldömölk

Boba

Borgáta

Csönge

Egyházashetye

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Köcsk

Mersevát
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Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápoc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

készenléti illetékességi területe Duka

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kissomlyó

Nemeskeresztúr

Csepreg ellátási illetékességi területe Csepreg

Tömörd

Tormásliget

készenléti illetékességi területe Bük

Iklanberény

Lócs

Nagygeresd

Nemesládony

Sajtoskál

Körmend ellátási illetékességi területe Körmend

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsõjánosfa

Felsõmarác

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ivánc
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Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kondorfa

Magyarnádalja

Magyarszecsõd

Molnaszecsõd

Nádasd

Nagykölked

Nagymizdó

Nemesrempehollós

Õrimagyarósd

Pinkamindszent

Rádóckölked

Szaknyér

Szarvaskend

Szõce

Vasalja

Kõszeg ellátási illetékességi területe Kõszeg

Horvátzsidány

Kiszsidány

Ólmod

készenléti illetékességi területe Bozsok

Cák

Gyöngyösfalu

Kõszegdoroszló

Kõszegpaty

Kõszegszerdahely

Lukácsháza

Nemescsó

Peresznye

Pusztacsó

Velem

Répcelak ellátási illetékességi területe Répcelak

Csánig

Nick

Uraiújfalu

Vámoscsalád

Sárvár ellátási illetékességi területe Sárvár

Bejcgyertyános
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Bõ

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Káld

Kenéz

Meggyeskovácsi

Megyehíd

Mesterháza

Nyõgér

Ölbõ

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répceszentgyörgy

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Vásárosmiske

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Zsédeny

Szentgotthárd ellátási illetékességi területe Szentgotthárd

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Csörötnek

Felsõszölnök

Gasztony

Kétvölgy

Magyarlak

Nemesmedves

Orfalu

Rábagyarmat

Rátót
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Rönök

Szakonyfalu

Vasszentmihály

Vasvár ellátási illetékességi területe Vasvár

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Gyõrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petõmihályfa

Püspökmolnári

Rábahídvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Õriszentpéter ellátási illetékességi területe Õriszentpéter

Kisrákos

Magyarszombatfa

Nagyrákos

Ispánk

Pankasz

Szalafõ

Szatta

Velemér

Viszák

VESZPRÉM MEGYE

Veszprém ellátási illetékességi területe Veszprém

Alsóörs

Barnag
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Felsõörs

Hajmáskér

Hárskút

Hidegkút

Küngös

Lovas

Márkó

Mencshely

Nagyvázsony

Nemesvámos

Pula

Sóly

Szentkirályszabadja

Tótvázsony

Veszprémfajsz

Vöröstó

készenléti illetékességi területe Királyszentistván

Vilonya

Ajka ellátási illetékességi területe Ajka

Csehbánya

Halimba

Kislõd

Magyarpolány

Öcs

Szõc

Úrkút

Városlõd

Balatonalmádi ellátási illetékességi területe Balatonalmádi

Balatonfüred ellátási illetékességi területe Balatonfüred

Aszófõ

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonszepezd

Balatonszõlõs

Balatonudvari

Dörgicse

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Szentantalfa

Szentjakabfa
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Tagyon

Zánka

Vászoly

készenléti illetékességi területe Litér

Csopak

Paloznak

Pécsely

Tihany

Balatonfûzfõ ellátási illetékességi területe Balatonfûzfõ

Balatonfõkajár

Balatonkenese

Balatonvilágos

Csajág

Papkeszi

Devecser ellátási illetékességi területe Devecser

Adorjánháza

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csögle

Dabrony

Doba

Egeralja

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsõsz

Kispirit

Kisszõlõs

Kolontár

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Pusztamiske

Somlójenõ

Somlószõlõs

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Tüskevár

Vid
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Herend ellátási illetékességi területe Herend

Bánd

Szentgál

Pápa ellátási illetékességi területe Pápa

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskeszõ

Farkasgyepû

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshõgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsõvat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltõ

Mezõlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápadereske

Pápakovácsi
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Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Várkeszõ

Vaszar

Vinár

Sümeg ellátási illetékességi területe Sümeg

Bazsi

Bodorfa

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Hetyefõ

Káptalanfa

Megyer

Nemeshany

Rigács

Sümegprága

Ukk

Zalaerdõd

Zalagyömörõ

Zalameggyes

készenléti illetékességi területe Csabrendek

Hosztót

Szentimrefalva

Veszprémgalsa

Zalaszegvár

Tapolca ellátási illetékességi területe Tapolca

Ábrahámhegy

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Kapolcs

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti
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Kõvágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemesvita

Nyirád

Raposka

Révfülöp

Salföld

Sáska

Szentbékkálla

Szigliget

Taliándörögd

Uzsa

Vigántpetend

Zalahaláp

készenléti illetékességi területe Badacsonytomaj

Várpalota ellátási illetékességi területe Várpalota

Õsi

Öskü

Pétfürdõ

Tés

készenléti illetékességi területe Berhida

Zirc ellátási illetékességi területe Zirc

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Jásd

Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu
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Pénzesgyõr

Porva

Szápár

ZALA MEGYE

Zalaegerszeg ellátási illetékességi területe Zalaegerszeg

Alibánfa

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Búcsúszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Dobronhegy

Egervár

Gétye

Gõsfa

Gyûrûs

Hagyárosbörönd

Hottó

Kávás

Kemendollár

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza
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Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethõhenye

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterúr

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlõrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

készenléti illetékességi területe Gellénháza

Gombosszeg

Iborfia

Lickóvadamos

Nagylengyel

Ormándlak

Petrikeresztúr

Hévíz ellátási illetékességi területe Hévíz

készenléti illetékességi területe Alsópáhok

Cserszegtomaj

Felsõpáhok

Nemesbük

Rezi

Zalaköveskút

2. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 179

Építésügyi körzetközpont Illetékességi terület típusa Település



Keszthely ellátási illetékességi területe Keszthely

Bókaháza

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Karmacs

Sármellék

Szentgyörgyvár

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Zalaapáti

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

készenléti illetékességi területe Balatongyörök

Gyenesdiás

Vállus

Vonyarcvashegy

Lenti ellátási illetékességi területe Lenti

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsõsárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsõszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördõce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja
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Külsõsárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Rédics

Resznek

Szécsisziget

Szentgyörgyvölgy

Szentpéterfölde

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

Letenye ellátási illetékességi területe Letenye

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente
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Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Várfölde

Zajk

készenléti illetékességi területe Becsehely

Valkonya

Nagykanizsa ellátási illetékességi területe Nagykanizsa

Alsórajk

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsõrajk

Fityeház

Fûzvölgy

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefõ

Pötréte

Rigyác

Sand
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Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalasárszeg

Zalaszentbalázs

Zalaújlak

Zalakaros ellátási illetékességi területe Zalakaros

Balatonmagyaród

Galambok

Garabonc

Nagyrada

Zalakomár

Zalamerenye

Zalaszabar

Zalaszentjakab

Zalalövõ ellátási illetékességi területe Zalalövõ

Csöde

Keménfa

Ozmánbük

Salomvár

Vaspör

Zalacséb

Zalaháshágy

Zalaszentgrót ellátási illetékességi területe Zalaszentgrót

Almásháza

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbõ

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbõ

Óhíd

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tilaj
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Türje

Vindornyaszõlõs

Zalabér

Zalacsány

Zalaszentlászló

Zalavég

1/B. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletéhez

Elsõfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló települések

Központ Illetékességi terület típusa Település

BARANYA MEGYE

1. Kozármisleny ellátási illetékességi területe Birján

Kozármisleny

Lothárd

Pécsudvard

Szemely

2. Magyarhertelend ellátási illetékességi területe Bodolyabér

Liget

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Mecsekpölöske

3. Görcsöny ellátási illetékességi területe Görcsöny

Ócsárd

Regenye

Szõke

4. Keszü ellátási illetékességi területe Gyód

Keszü

5. Hosszúhetény ellátási illetékességi területe Hosszúhetény

6. Orfû ellátási illetékességi területe Orfû

7. Pellérd ellátási illetékességi területe Pellérd

8. Mágocs ellátási illetékességi területe Alsómocsolád

Bikal

Egyházaskozár

Hegyhátmaróc

Köblény

Mágocs

Mekényes

Nagyhajmás

Szárász

Tófû
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Központ Illetékességi terület típusa Település

9. Szászvár ellátási illetékességi területe Kárász

Szalatnak

Szászvár

Vékény

10. Kõvágószõlõs ellátási illetékességi területe Bakonya

Cserkút

Kõvágószõlõs

Kõvágótöttös

11. Dencsháza ellátási illetékességi területe Dencsháza

Szentegát

BÁCS-KISKUN MEGYE

1. Dusnok ellátási illetékességi területe Dusnok

Fajsz

2. Foktõ ellátási illetékességi területe Foktõ

3. Pirtó ellátási illetékességi területe Pirtó

BÉKÉS MEGYE

1. Csorvás ellátási illetékességi területe Csorvás

2. Kondoros ellátási illetékességi területe Kondoros

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE

1. Alsózsolca ellátási illetékességi területe Alsózsolca

2. Bogács ellátási illetékességi területe Bogács

3. Mezõkeresztes ellátási illetékességi területe Borsodgeszt

Bükkábrány

Csincse

Kács

Mezõkeresztes

Mezõnyárád

Sály

Tibolddaróc

Vatta

4. Bõcs ellátási illetékességi területe Bõcs

5. Ricse ellátási illetékességi területe Kisrozvágy

Lácacséke

Nagyrozvágy

Ricse

6. Szentistván ellátási illetékességi területe Szentistván

7. Karcsa ellátási illetékességi területe Alsóberecki

Bodroghalom

Felsõberecki

Karcsa
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Karos

Pácin

8. Hernádnémeti ellátási illetékességi területe Gesztely

Hernádkak

Hernádnémeti

9. Onga ellátási illetékességi területe Onga

10. Sajóbábony ellátási illetékességi területe Sajóbábony

Sajókeresztúr

Sajóecseg

Sajósenye

CSONGRÁD MEGYE

1. Balástya ellátási illetékességi területe Balástya

Ópusztaszer

2. Csengele ellátási illetékességi területe Csengele

3. Ruzsa ellátási illetékességi területe Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

4. Sándorfalva ellátási illetékességi területe Sándorfalva

5. Szatymaz ellátási illetékességi területe Szatymaz

6. Algyõ ellátási illetékességi területe Algyõ

FEJÉR MEGYE

1. Kálóz ellátási illetékességi területe Káloz

Soponya

2. Bodajk ellátási illetékességi területe Bodajk

3. Martonvásár ellátási illetékességi területe Baracska

Gyúró

Kajászó

Martonvásár

Tordas

4. Csákvár ellátási illetékességi területe Bodmér

Csákvár

5. Kápolnásnyék ellátási illetékességi területe Kápolnásnyék

Nadap

Pázmánd

Sukoró

6. Rácalmás ellátási illetékességi területe Kisapostag

Rácalmás

7. Velence ellátási illetékességi területe Velence

8. Kulcs ellátási illetékességi területe Kulcs

9. Vál ellátási illetékességi területe Vál

Óbarok

Felcsút
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GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

1. Kimle ellátási illetékességi területe Ásványráró

Darnózseli

Dunaremete

Hédervár

Kimle

Kisbodak

Püski

2. Bõsárkány ellátási illetékességi területe Bõsárkány

Maglóca

Tárnokréti

3. Dunaszeg ellátási illetékességi területe Dunaszeg

Dunaszentpál

Gyõrladamér

Gyõrzámoly

4. Kópháza ellátási illetékességi területe Ebergõc

Harka

Kópháza

Nagylózs

Pereszteg

Pinnye

Répceszemere

Röjtökmuzsaj

Sopronkövesd

5. Kisbajcs ellátási illetékességi területe Felpéc

Kisbajcs

Nagybajcs

Vének

Nyúl

6. Gyõrújbarát ellátási illetékességi területe Gyõrújbarát

7. Jánossomorja ellátási illetékességi területe Jánossomorja

8. Hegyeshalom ellátási illetékességi területe Hegyeshalom

Máriakálnok

Mosonszolnok

9. Gönyû ellátási illetékességi területe Gönyû

10. Rábapatona ellátási illetékességi területe Rábapatona

Koroncó

11. Veszprémvarsány ellátási illetékességi területe Bakonyszentlászló

Fenyõfõ

Sikátor

Veszprémvarsány
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE

1. Álmosd ellátási illetékességi területe Álmosd

2. Nagyrábé ellátási illetékességi területe Bihardancsháza

Nagyrábé

3. Bocskaikert ellátási illetékességi területe Bocskaikert

4. Ebes ellátási illetékességi területe Ebes

5. Sáp ellátási illetékességi területe Sáp

6. Hajdúsámson ellátási illetékességi területe Hajdúsámson

7. Nyíracsád ellátási illetékességi területe Nyíracsád

8. Fülöp ellátási illetékességi területe Fülöp

Nyírábrány

9. Zsáka ellátási illetékességi területe Vekerd

Zsáka

HEVES MEGYE

1. Kál ellátási illetékességi területe Aldebrõ

Kál

Nagyút

Tófalu

2. Verpelét ellátási illetékességi területe Egerszalók

Feldebrõ

Tarnaszentmária

Verpelét

3. Felsõtárkány ellátási illetékességi területe Felsõtárkány

4. Gyöngyöspata ellátási illetékességi területe Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyöstarján

Szûcsi

5. Halmajugra ellátási illetékességi területe Halmajugra

Karácsond

Ludas

Rózsaszentmárton

6. Ostoros ellátási illetékességi területe Kerecsend

Novaj

Ostoros

7. Sirok ellátási illetékességi területe Mátraballa

Mátraderecske

Parád

Parádsasvár

Recsk

Sirok

Szajla
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Terpes

Bodony

8. Abasár ellátási illetékességi területe Abasár

9. Kisköre ellátási illetékességi területe Kisköre

Tiszanána

10. Markaz ellátási illetékességi területe Markaz

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE

1. Berekfürdõ ellátási illetékességi területe Berekfürdõ

2. Besenyszög ellátási illetékességi területe Besenyszög

3. Fegyvernek ellátási illetékességi területe Fegyvernek

4. Kenderes ellátási illetékességi területe Kenderes

5. Cserkeszõlõ ellátási illetékességi területe Cserkeszõlõ

6. Jászladány ellátási illetékességi területe Jászladány

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYE

1. Ács ellátási illetékességi területe Ács

2. Tárkány ellátási illetékességi területe Tárkány

3. Tarján ellátási illetékességi területe Héreg

Tarján

4. Környe ellátási illetékességi területe Környe

5. Lábatlan ellátási illetékességi területe Lábatlan

6. Leányvár ellátási illetékességi területe Leányvár

7. Pilismarót ellátási illetékességi területe Pilismarót

8. Tát ellátási illetékességi területe Tát

9. Vértesszõlõs ellátási illetékességi területe Vértesszõlõs

10. Dömös ellátási illetékességi területe Dömös

11. Süttõ ellátási illetékességi területe Süttõ

NÓGRÁD MEGYE

1. Romhány ellátási illetékességi területe Alsópetény

Felsõpetény

Keszeg

Kisecset

Legénd

Nógrádsáp

Nõtincs

Õsagárd

Romhány

2. Szendehely ellátási illetékességi területe Bánk

Borsosberény

Drégelypalánk
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Horpács

Nagyoroszi

Pusztaberki

Szendehely

3. Magyarnándor ellátási illetékességi területe Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Debercsény

Galgaguta

Herencsény

Magyarnándor

Mohora

Nógrádkövesd

Szanda

Szécsénke

Terény

4. Érsekvadkert ellátási illetékességi területe Dejtár

Érsekvadkert

5. Kazár ellátási illetékességi területe Kazár

6. Karancskeszi ellátási illetékességi területe Etes

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtõ

Karancsalja

PEST MEGYE

1. Püspökhatvan ellátási illetékességi területe Acsa

Galgagyörk

Püspökhatvan

2. Ócsa ellátási illetékességi területe Alsónémedi

Ócsa

3. Apaj ellátási illetékességi területe Apaj

4. Biatorbágy ellátási illetékességi területe Biatorbágy

5. Budakalász ellátási illetékességi területe Budakalász

6. Bénye ellátási illetékességi területe Bénye

Gomba

Nyáregyháza

Vasad

7. Csobánka ellátási illetékességi területe Csobánka

8. Csömör ellátási illetékességi területe Csömör

9. Diósd ellátási illetékességi területe Diósd

10. Dömsöd ellátási illetékességi területe Dömsöd

11. Dunavarsány ellátási illetékességi területe Dunavarsány
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12. Tápiószele ellátási illetékességi területe Farmos

Tápiógyörgye

Tápiószele

Újszilvás

13. Fót ellátási illetékességi területe Fót

14. Galgamácsa ellátási illetékességi területe Galgamácsa

Vácegres

Váckisújfalu

15. Halásztelek ellátási illetékességi területe Halásztelek

16. Isaszeg ellátási illetékességi területe Isaszeg

17. Kistarcsa ellátási illetékességi területe Kistarcsa

18. Kosd ellátási illetékességi területe Kosd

Penc

Rád

19. Leányfalu ellátási illetékességi területe Leányfalu

20. Maglód ellátási illetékességi területe Maglód

21. Mogyoród ellátási illetékességi területe Mogyoród

22. Nagykovácsi ellátási illetékességi területe Nagykovácsi

23. Õrbottyán ellátási illetékességi területe Õrbottyán

24. Páty ellátási illetékességi területe Páty

25. Péteri ellátási illetékességi területe Péteri

26. Pilis ellátási illetékességi területe Pilis

27. Piliscsaba ellátási illetékességi területe Piliscsaba

28. Pilisszentiván ellátási illetékességi területe Pilisszentiván

29. Pócsmegyer ellátási illetékességi területe Pócsmegyer

Szigetmonostor

30. Tárnok ellátási illetékességi területe Pusztazámor

Tárnok

Sóskút

31. Szigetcsép ellátási illetékességi területe Szigetcsép

Szigetszentmárton

32. Szigethalom ellátási illetékességi területe Szigethalom

33. Szigetújfalu ellátási illetékességi területe Szigetújfalu

34. Solymár ellátási illetékességi területe Solymár

35. Tahitótfalu ellátási illetékességi területe Tahitótfalu

36. Taksony ellátási illetékességi területe Taksony

37. Telki ellátási illetékességi területe Telki

38. Törökbálint ellátási illetékességi területe Törökbálint

39. Törtel ellátási illetékességi területe Törtel

40. Üllõ ellátási illetékességi területe Üllõ

41. Üröm ellátási illetékességi területe Üröm

42. Zebegény ellátási illetékességi területe Zebegény

43. Bernecebaráti ellátási illetékességi területe Bernecebaráti

Kemence
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Központ Illetékességi terület típusa Település

Tésa

Vámosmikola

44. Dány ellátási illetékességi területe Dány

45. Pilisjászfalu ellátási illetékességi területe Pilisjászfalu

46. Szõd ellátási illetékességi területe Szõd

47. Kóka ellátási illetékességi területe Kóka

48. Nagytarcsa ellátási illetékességi területe Nagytarcsa

49. Pilisborosjenõ ellátási illetékességi területe Pilisborosjenõ

50. Pilisszentkereszt ellátási illetékességi területe Pilisszentkereszt

51. Szada ellátási illetékességi területe Szada

52. Szõdliget ellátási illetékességi területe Szõdliget

53. Hernád ellátási illetékességi területe Hernád

Kakucs

Inárcs

Újhartyán

54. Tápiószõlõs ellátási illetékességi területe Tápiószõlõs

55. Felsõpakony ellátási illetékességi területe Felsõpakony

56. Makád ellátási illetékességi területe Makád

57. Szentmártonkáta ellátási illetékességi területe Szentmártonkáta

58. Bugyi ellátási illetékességi területe Bugyi

59. Kerepes ellátási illetékességi területe Kerepes

60. Kiskunlacháza ellátási illetékességi területe Kiskunlacháza

61. Sülysáp ellátási illetékességi területe Sülysáp

62. Csévharaszt ellátási illetékességi területe Csévharaszt

63. Csõvár ellátási illetékességi területe Csõvár

64. Kartal ellátási illetékességi területe Kartal

65. Tóalmás ellátási illetékességi területe Tóalmás

SOMOGY MEGYE

1. Buzsák ellátási illetékességi területe Buzsák

2. Nagyberki ellátási illetékességi területe Csoma

Kercseliget

Nagyberki

Szabadi

3. Iharosberény ellátási illetékességi területe Iharos

Iharosberény

Inke

Pogányszentpéter

4. Zamárdi ellátási illetékességi területe Zamárdi

5. Kaposmérõ ellátási illetékességi területe Kaposmérõ

Kaposújlak
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Központ Illetékességi terület típusa Település

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYE

1. Balsa ellátási illetékességi területe Balsa

Gávavencsellõ

2. Beregdaróc ellátási illetékességi területe Beregdaróc

3. Nyírlugos ellátási illetékességi területe Nyírlugos

4. Nyírtelek ellátási illetékességi területe Nyírtelek

5. Mérk ellátási illetékességi területe Mérk

Tiborszállás

6. Tiszabezdéd ellátási illetékességi területe Tiszabezdéd

Tuzsér

7. Nyírvasvári ellátási illetékességi területe Bátorliget

Nyírvasvári

Terem

8. Kemecse ellátási illetékességi területe Kemecse

9. Kisléta ellátási illetékességi területe Kisléta

Nyírbogát

TOLNA MEGYE

1. Hõgyész ellátási illetékességi területe Hõgyész

2. Iregszemcse ellátási illetékességi területe Iregszemcse

VAS MEGYE

1. Vasszécsény ellátási illetékességi területe Balogunyom

Csempeszkopács

Gyanógeregye

Ják

Kisunyom

Nemeskolta

Rábatöttös

Rum

Sorkifalud

Sorokpolány

Szentpéterfa

Tanakajd

Vasszécseny

Zsennye

2. Vép ellátási illetékességi területe Bozzai

Vép

3. Lukácsháza ellátási illetékességi területe Lukácsháza

Bozsok

Cák

Gyöngyösfalu
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Központ Illetékességi terület típusa Település

Kõszegdoroszló

Kõszegpaty

Kõszegszerdahely

Nemescsó

Peresznye

Pusztacsó

Velem

4. Sé ellátási illetékességi területe Bucsu

Dozmat

Felsõcsatár

Horvátlövõ

Narda

Pornóapáti

Sé

Torony

Vaskeresztes

5. Bük ellátási illetékességi területe Bük

Iklanberény

Lócs

Nagygeresd

Nemesládony

Sajtoskál

6. Jánosháza ellátási illetékességi területe Duka

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kissomlyó

Nemeskeresztúr

VESZPRÉM MEGYE

1. Tihany ellátási illetékességi területe Tihany

Pécsely

2. Badacsonytomaj ellátási illetékességi területe Badacsonytomaj

3. Berhida ellátási illetékességi területe Berhida

Királyszentistván

Litér

Vilonya

4. Csabrendek ellátási illetékességi területe Csabrendek

Hosztót

Szentimrefalva

Veszprémgalsa

Zalaszegvár

5. Csopak ellátási illetékességi területe Csopak

Paloznak
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Központ Illetékességi terület típusa Település

ZALA MEGYE

1. Alsópáhok ellátási illetékességi területe Alsópáhok

2. Balatongyörök ellátási illetékességi területe Balatongyörök

Vállus

3. Becsehely ellátási illetékességi területe Becsehely

Valkonya

4. Cserszegtomaj ellátási illetékességi területe Cserszegtomaj

Rezi

5. Gyenesdiás ellátási illetékességi területe Gyenesdiás

6. Nemesbük ellátási illetékességi területe Felsõpáhok

Nemesbük

Zalaköveskút

7. Vonyarcvashegy ellátási illetékességi területe Vonyarcvashegy

8. Gellénháza ellátási illetékességi területe Gellénháza

Gombosszeg

Iborfia

Lickóvadamos

Nagylengyel

Ormándlak

Petrikeresztúr

A mellékletben az ellátási illetékességi terület az az illetékességi terület, amely területen az 1/A-1/B. mellékletben az
elsõfokú építésügyi hatósági feladat ellátására kijelölt települések ténylegesen gyakorolják az elsõfokú építésügyi ható-
sági feladatokat.

A készenléti illetékességi terület az az illetékességi terület, amely területre az 1/A. mellékletben az elsõfokú épí-
tésügyi hatósági feladatok ellátására kijelölt kistérség székhely települések illetékessége akkor terjed ki, ha az
1/B. mellékleten szereplõ település elveszíti az elsõfokú építésügyi hatósági hatáskörét.”
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
1/2008. (I. 11.) ÖTM

rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó,

feltétel nélkül elismerésre kerülõ okleveles
építészmérnöki oklevelek megnevezésérõl
és az ezen okiratok birtokosaival azonos

jogállású személyek körérõl

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.)
67. §-ának (3) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkör-
ben eljárva a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az Etv.
Harmadik rész IX. fejezetének hatálya alá tartozó a telepü-
léstervezési, az építészeti-mûszaki tervezési, az építésügyi
mûszaki szakértõi, az építési mûszaki ellenõri, valamint a
felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási tevékenység
(a továbbiakban: tevékenység) végzésére jogosító (2) be-
kezdés szerinti oklevél elismerése során.



(2) Az Etv. 28. § (1) bekezdése szerinti tagállamban, a
tagállami állampolgár és az Etv. 28. § (2) bekezdésben
meghatározott vele azonos jogállású személy részére kiál-
lított, a képzés sikeres elvégzését tanúsító, e rendelet

a) 1. számú melléklete szerinti, legkorábban az adott
oklevél tekintetében ott megjelölt referencia-tanévben
megkezdett építészmérnöki képzés sikeres elvégzését ta-
núsító építészmérnöki,

b) 2. számú mellékletében említett és ott megjelölt refe-
rencia-tanévnél nem késõbb kezdõdött építészmérnöki
oklevelek (a továbbiakban együtt: oklevelek) a Magyar
Köztársaságban feltétel nélkül kerülnek elismerésre.

(3) Az oklevél elismerése nem mentesít a tevékenység
megkezdéséhez külön jogszabály által elõírt egyéb szak-
mai, jogi követelmények teljesítése alól.

Az oklevelekre vonatkozó eltérõ rendelkezések

2. §

(1) Feltétel nélkül el kell ismerni azt az 1985. augusztus
5-tõl létezõ, a Németországi Szövetségi Köztársaságban a
„Fachhochschulen”-ben zajló három éves képzést, amely
megfelel a minimális képzési követelményeknek és ebben
a tagállamban a tevékenységnek „építészmérnök” szakmai
cím használata mellett történõ gyakorlása megkezdésére
jogosít, feltéve, hogy a képzést a Német Szövetségi Köz-
társaságban szerzett négyéves szakmai gyakorlat követte,
amelyrõl az a szakmai szövetség adott ki igazolást, amely-
nek a névjegyzékében az építészmérnök neve szerepel.

(2) Feltétel nélkül el kell ismerni a szociális fejlesztõ
programok vagy nem nappali egyetemi tanulmányok ré-
szét képezõ képzést, amely megfelel a minimális képzési
követelményeknek, ha ezt az igazolja, hogy olyan sze-
mély, aki legalább hét évet dolgozott az építészet területén
egy építészmérnök vagy egy építész iroda felügyelete mel-
lett, sikeres építészmérnöki vizsgát tett. A vizsgának egye-
temi szintûnek kell lennie.

(3) Feltétel nélkül el kell ismerni azon építészmérnöki
elõírt képesítés megszerzését tanúsító okiratokat (a továb-
biakban: okirat), amelyeket a volt Csehszlovákia bocsátott
ki, vagy melyek esetében az érintettek a képzést – a Cseh
Köztársaság és Szlovákia esetében – 1993. január 1-je
elõtt kezdték meg, amennyiben a fent említett két tagállam
bármelyikének hatóságai tanúsítják, hogy az okirat a tevé-
kenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekinte-
tében ezek az okiratok ugyanolyan joghatállyal bírnak,
mint a 2. számú mellékletben felsorolt e két tagállamra vo-
natkozó oklevelek. Ehhez az okiratokhoz mellékelni kell
az ugyanazon hatóságok által kibocsátott igazolást, amely
igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazo-
lás kibocsátásának idõpontját megelõzõ öt év során leg-

alább három egymást követõ éven keresztül ténylegesen és
jogszerûen folytattak tevékenységet.

(4) Feltétel nélkül el kell ismerni azon okiratokat, ame-
lyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek eseté-
ben az érintettek a képzést

a) Észtország esetében 1991. augusztus 20-a elõtt,
b) Lettország esetében 1991. augusztus 21-e elõtt,
c) Litvánia estében 1990. március 11-e elõtt

kezdték meg, amennyiben a fent említett három tagállam
bármelyikének hatósága tanúsítja, hogy az okirat szerinti
tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása te-
kintetében területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az
általuk kibocsátott e rendelet 2. számú mellékletében a há-
rom tagállamra vonatkozóan megjelölt oklevél. Az ilyen
okirathoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiállí-
tott igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami ál-
lampolgárok az igazolás keltét megelõzõ öt év során leg-
alább három egymást követõ éven keresztül ténylegesen és
jogszerûen folytattak tevékenységet.

(5) Feltétel nélkül el kell ismerni azon okiratokat, ame-
lyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek eseté-
ben az érintettek a képzést Szlovénia esetében 1991. június
25-e elõtt kezdték meg, amennyiben a tagállam hatóságai
tanúsítják, hogy az okirat a tevékenység gyakorlásának
megkezdése és folytatása tekintetében területükön jogilag
ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott e rendelet
2. számú mellékletében e tagállamra vonatkozóan megje-
lölt oklevél. Az ilyen okirathoz csatolni kell az ugyanazon
hatóságok által kiállított igazolást, amely szerint ezek a
személyek a kérdéses tevékenységet területükön az igazo-
lás keltét megelõzõ öt év során legalább három egymást
követõ éven keresztül ténylegesen és jogszerûen folytattak
tevékenységet.

3. §

(1) Az oklevél elismerése alapjául feltétel nélkül el kell
ismerni azt az igazolást, amelyet a Németországi Szövet-
ségi Köztársaság illetékes hatóságai állítottak ki, és ame-
lyek azt tanúsítják, hogy a Német Demokratikus Köztársa-
ság illetékes hatóságai által 1945. május 8-án vagy azt
követõen kibocsátott oklevelek egyenértékûek az 1. §
(2) bekezdésének b) pontjában felsorolt oklevelekkel.

(2) Az oklevél elismerése alapjául feltétel nélkül el kell
ismerni azt az igazolást, amelyet valamely tagállam állított
ki tagállami állampolgárok részére tevékenység megkez-
désére és folytatására, meglévõ szabályozás alapján:

a) 1995. január 1-jétõl Ausztria, Finnország és Svédor-
szág esetében,

b) 2004. május 1-jétõl a Cseh Köztársaság, Észtország,
Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlo-
vénia és Szlovákia esetében,

c) 1987. augusztus 5-tõl a többi tagállam esetében.
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(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolás tanúsítja,
hogy birtokosuk legkésõbb a megfelelõ idõpontban jogo-
sulttá vált az építészmérnöki cím használatára, és a kérdé-
ses tevékenységet az igazolás kibocsátását megelõzõ öt év
folyamán legalább három egymást követõ éven keresztül,
a vonatkozó jogszabályok keretében ténylegesen gyako-
rolta.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követõen in-
dult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek
közzétételérõl szóló 14/2004. (V. 11.) BM rendelet.

5. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való meg-
felelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irány-
elve a szakmai képesítések elismerésérõl (a továbbiakban:
irányelv) 21. cikk (5) bekezdése, 23. cikk (3)–(5) bekezdé-
sei, 47. cikke, 48. cikke, 49. cikke, V. melléklet 5.7.1.
pontja és a VI. melléklet 6. pontja,

b) a Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. november
20.) a személyek szabad mozgása területén elfogadott
egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása te-
kintetében történõ kiigazításáról, 1–2. cikkek, melléklet
V. fejezet q) pont.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet az  1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez 
 

A minimális képzési követelmények összehangolása alapján elismert 
építészmérnöki oklevelek 

Ország Előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirat Kibocsátó szerv 

A képesítés 
megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás 
Tanév dátuma 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

1. Architect/Architecte 
2. Architect/Architecte 
3. Architect 
4. Architect/Architecte 
5. Architect/Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-
architect 

 

 

 

 

 

1. Architecte/Architect 
2. Architecte/Architect 
3. Architect 
4. Architecte/Architect 
5. Architecte/Architect 
6. Ingénieur-civil – 
architecte 

1. Nationale hogescholen voor 
architectuur 
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor 
Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor 
Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste 
Wetenschappen van de 
Universiteiten 
6. „Faculté Polytechnique” van 
Mons 

1. Ecoles nationales supérieures 
d’architecture 
2. Instituts supérieurs d’architecture
3. Ecole provinciale supérieure 
d’architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-
Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées 
des universités 
6. Faculté polytechnique de Mons 

   1988/1989 

 Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i 
København 
– Arkitektskolen i Århus 

   1988/1989 
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Ország Előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirat Kibocsátó szerv 

A képesítés 
megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás 
Tanév dátuma 

 Deutschland Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

 

 

 

 

 

 

Diplom-Ingenieur, Diplom-
Ingenieur FH 

– Universitäten 
(Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen 
(Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten 
(Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen 
(Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste
– Hochschulen für Künste 

– Fachhochschulen (Architektur/ 

Hochbau) (1)  
– Universitäten-Gesamthochschulen 
(Architektur/Hochbau) bei 
entsprechenden 
Fachhochschulstudiengängen  

(1) Diese Diplome sind je nach 
Dauer der durch sie 
abgeschlossenen Ausbildung gemäß 
Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

   1988/1989 

 Eλλάς   ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα  –  
µηχανικού  

–  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων  – 
µηχανικών 
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο 
Θεσσα-λονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων  – µηχανικών της 
Πολυτεχνικής σχολής  

 Βεβαίωση που 
χορηγεί το  Τεχνικό 
Επιµελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ) και 
η οποία επιτρέπει 
την άσκηση 
δραστηριοτήτων 
στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

 1988/1989  
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 España   Título oficial de arquitecto   Rectores de las universidades 
enumer- adas a continuación: 
– Universidad Politécnica de 
Cataluña, Escuelas Técnicas 
Superiores de Arquitectura de 
Barcelona o del Vallès; 
– Universidad Politécnica de 
Madrid, Escuela Técnica Superior 
de Arqui- tectura de Madrid; 
– Universidad Politécnica de Las 
Palmas, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad Politécnica de 
Valencia, Escuela Técnica Superior 
de Arqui- tectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de 
Compostela, Escuela Técnica Supe- 
rior de Arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de San Sebastián;  
– Universidad de Navarra, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Pamplona;  
– Universidad de Alcalá de 
Henares, Escuela Politécnica de 
Alcalá de Henares;  
– Universidad Alfonso X El Sabio, 
Centro Politécnico Superior de 
Villanueva de la Cañada; 
– Universidad de Alicante, Escuela 
Politécnica Superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, 
Centro de Estudios Integrados de 
Arquitectura de Segovia; 
– Universidad de Granada, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Granada.  

  1988/1989 
1999/2000 

 

 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 

 

 

 

 

 

 

 

1994/1995 
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 France 1. Diplőme d’architecte 
DPLG, y compris dans le 
cadre de la forma- tion 
professionnelle continue et 
de la promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de 
l’architecture 

   1988/1989 

   2. Diplőme d’architecte 
ESA 

 2. Ecole spéciale d’architecture de 
Paris 

    

   3. Diplőme d’architecte 
ENS AIS 

 3. Ecole nationale supérieure des 
arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

    

 Ireland  1. Degree of Bachelor of 
Architecture (B.Arch. NUI) 

 1. National University of Ireland to 
architecture graduates of University 
College Dublin 

   1988/1989 

   2. Degree of Bachelor of 
Architecture (B.Arch.) 
(Previously, until 2002 – 
Degree stan- dard diploma 
in architecture (Dip. Arch) 

 2. Dublin Institute of Technology, 
Bolton Street, Dublin (College of 
Technology, Bolton Street, Dublin) 

    

   3. Certificate of 
associateship (ARIAI) 

 3. Royal Institute of Architects of 
Ireland 

    

   4. Certificate of 
membership (MRIAI) 

 4. Royal Institute of Architects of 
Ireland 

    

 Italia  – Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di 
Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 

 Diploma di 
abilitazione 
all’esercizo 
indipendente della 
professione che 
viene rilasciato dal 
ministero della 
Pubblica istruzione 
dopo che il candi- 
dato ha sostenuto 
con esito positivo 
l’esame di Stato 

 1988/1989 
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– Università di Roma „La Sapienza”
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura 
di Venezia 

davanti ad una 
commissione 
competente 

   – Laurea in ingegneria 
edile – architettura 

 – Università dell’Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma „La Sapienza”

 Diploma di 
abilitazione 
all’esercizo 
indipendente della 
professione che 
viene rilasciato dal 
ministero della 
Pubblica istruzione 
dopo che il candi- 
dato ha sostenuto 
con esito positivo 
l’esame di Stato 
davanti ad una 
commissione 
competente 

 1998/1999 

   – Laurea specialistica in 
ingegneria edile – 
architettura –  

 
 – Università dell’Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma „La Sapienza”
– Università di Ancona 
– Università di Basilicata – 
„Potenza” 
– Università di Pisa 
– Università di Bologna 
– Università di Catania 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Roma – Tor Vergata 
– Università di Trento 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 

 Diploma di 
abilitazione 
all’esercizo 
indipendente della 
professione che 
viene rilasciato dal 
ministero della 
Pubblica istruzione 
dopo che il candi- 
dato ha sostenuto 
con esito positivo 
l’esame di Stato 
davanti ad una 
commissione 
competente 

 2003/2004 

   – Laurea specialistica 
quinquennale in 
Architettura 
– Laurea specialistica 
quinquennale in 
Architettura 
– Laurea specialistica 
quinquennale in 
Architettura 
– Laurea specialistica in 
Architettura 

 – Prima Facoltà di Architettura 
dell’Università di Roma „La 
Sapienza” 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Bari 
– Università di Roma III 
– Università di Firenze 
– Università di Napoli II 
– Politecnico di Milano II 

 Diploma di 
abilitazione 
all’esercizo 
indipendente della 
professione che 
viene rilasciato dal 
ministero della 
Pubblica istruzione 
dopo che il 
candidato ha 
sostenuto con esito 
positivo l’esame di 
Stato davanti ad 
una commissione 
competente 

 1998/1999 
1999/2000 
2003/2004 
2004/2005 
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Diploma di 
abilitazione 
all’esercizo 
indipendente della 
professione che 
viene rilasciato dal 
ministero della 
Pubblica istruzione 
dopo che il candi- 
dato ha sostenuto 
con esito positivo 
l’esame di Stato 
davanti ad una 
commissione 
competente 

 Nederland  1. Het getuigschrift van 
het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal 
examen van de 
studierichting bouwkunde 
afstudeerrichting 
architectuur,  

 

2. Het getuigshrift van het 
met goed gevolg afgelegde 
doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur 
en urbanistiek  

 1. Technische Universiteit te Delft 

 

 

 

 

 

2. Technische Universiteit te 
Eindhoven 

 Verklaring van de 
Stichting Bureau 
Architectenregister 
die bevestigt dat de 
opleiding voldoet 
aan de normen van 
artikel 46. 

 1988/1989 

   3. Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond 
van het met goed gevolg 
afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding 
van de tweede fase voor 
beroepen op het terrein van 
de architectuur, afgegeven 
door de betrokken 
examencommissies van 
respectievelijk: 
– de Amsterdamse 
Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam – 
de Hogeschool Rotterdam 
en omstreken te Rotterdam 
– de Hogeschool 
Katholieke Leergangen te 
Tilburg – de Hogeschool 
voor de Kunsten te Arnhem 
– de Rijkshogeschool 
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Groningen te Groningen – 
de Hogeschool Maastricht 
te Maastricht 

 Österreich  1. Diplom-Ingenieur, 
Dipl.-Ing. 

 

2. Dilplom-Ingenieur, 
Dipl.-Ing. 

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-
Ing. 

4. Magister der 
Architektur, Magister 
architecturae, Mag. Arch. 

5. Magister der 
Architektur, Magister 
architecturae, Mag. Arch. 

6. Magister der 
Architektur, Magister 
architecturae, Mag. Arch. 

 

 1. Technische Universität Graz 
(Erzherzog-Johann-Universität 
Graz) 

2. Technische Universität Wien 

3. Universität Innsbruck (Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Hochschule für Angewandte 
Kunst in Wien 

5. Akademie der Bildenden Künste 
in Wien 

 

6. Hochschule für künstlerishe und 
industrielle Gestaltung in Linz 

   1998/1999 

 Portugal  Carta de curso de 
licenciatura em 
Arquitectura Para os cursos 
iniciados a partir do ano 
académico de 1991/92 

 – Faculdade de arquitectura da 
Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da 
Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto
– Faculdade de Arquitectura e Artes 
da Universidade Lusíada do Porto 

   1988/1989 
1991/1992 

 Suomi/ 
Finland 

 Arkkitehdin 
tutkinto/Arkitektexamen 

 – Teknillinen korkeakoulu 
/Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen 
korkeakoulu/ Tammerfors tekniska 
högskola 
– Oulun yliopisto/Uleåborgs 
universitet 

   1998/1999 

 Sverige  Arkitektexamen  Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 

   1998/1999 

 United 
Kingdom 

 1. Diplomas in architecture  1. – Universities 
– Colleges of Art 
– Schools of Art 

 Certificate of 
architectural 
education, issued 
by the Architects 
Registration Board. 
The diploma and 
degree courses in 
architecture of the 
universities, 
schools and 
colleges of art 
should have met the 
requisite threshold 

 1988/1989 
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standards as laid 
down in Article 46 
of this Directive 
and in Criteria for 
validation 
published by the 
Validation Panel of 
the Royal Institute 
of British 
Architects and the 
Architects 
Registration Board. 
EU nationals who 
possess the Royal 
Institute of British 
Architects Part I 
and Part II 
certificates, which 
are recognised by 
ARB as the 
competent 
authority, are 
eligible. Also EU 
nationals who do 
not possess the 
ARB-recognised 
Part I and Part II 
certificates will be 
eligible for the 
Certificate of 
Architectural 
Education if they 
can satisfy the 
Board that their 
standard and length 
of education has 
met the requisite 
threshold standards 
of Article 46 of this 
Directive and of the 
Criteria for 
validation 

   2. Degrees in architecture 
3. Final examination 
4. Examination in 
architecture 
5. Examination Part II 

 2. Universities 
3. Architectural Association 
4. Royal College of Art 
5. Royal Institute of British 
Architects 
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2. számú melléklet az  1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez 
 

A minimális képzési követelmények összehangolásán alapuló 
elismeréshez kötött  szakmák tekintetében alkalmazandó szerzett jogok 

 Építészmérnökök előírt képesítésének megszerzését tanúsító okirat, melyekre a szerzett jogok hatályosak 

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Hivatkozási tanév 
dátuma 

 Belgium 
België/ 
Belgique/ 
Belgien 

 – az országos építészmérnöki főiskolák vagy az országos építészmérnöki 
intézmények által kiállított felsőfokú oklevelek (architecte-architect) 
– a hasselti tartományi építészmérnöki főiskola által kiállított oklevelek (architect) 
– a Királyi Képzőművészeti Akadémia által kiállított oklevelek (architecte-architect) 
az „écoles Saint-Luc” által kiállított oklevelek (architecte-architect) 
– általános mérnöki végzettséget igazoló egyetemi diplomák, amelyekhez 
kapcsolódik egy, az építész szövetség által kiadott, a szakmai gyakorlatról szóló 
igazolás, és amely feljogosítja birtokosát az építész szakmai cím viselésére 
(architecte-architect) 
– a központi vagy állami építészmérnöki vizsgabizottság által kiadott 
építészmérnöki diplomák (architecte-architect) 
– általános mérnöki/építész oklevelek és építész/mérnöki oklevelek, amelyeket az 
egyetemi alkalmazott tudományok karai és a mons-i műszaki kar adnak ki 
(ingénieur-architecte, ingenieur-architect) 

 1987/1988 
 

Cseh 
Köztársaság/ 
Česká 
republika  

– a „České vysoké učení technické” (a prágai Cseh Műszaki Egyetem) karai által 
odaítélt oklevelek: 
„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (építészeti és építőmérnöki 
kar) (1951-ig), 
„Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (építészeti és építőmérnöki kar) 
(1951-től 1960-ig) 
„Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1960-tól) a következő szakirányokon: 
épület-kivitelezés és épületszerkezetek, épület-kivitelezés, kivitelezés és építészet, 
építészet (beleértve a várostervezést és a területrendezést), polgári, ipari és 
mezőgazdasági építkezések vagy építő- és építészmérnöki területen folytatott 
mérnöki tanulmányi programban 
„Fakulta architektury” (építészmérnöki kar) (1976-tól) a következő szakirányokon: 
építészet, várostervezés és területrendezés, vagy a következő tanulmányi 
programban: építészet és várostervezés a következő szakirányokon: építészet, az 
építészeti tervezés elmélete, várostervezés és területrendezés, építészettörténet, 
történelmi építmények helyreállítása, vagy építészet és épület kivitelezés 
– a „Vysoká škola stavitelství v Brně” (1951-től 1956-ig) által odaítélt oklevelek az 
építész- és építőmérnöki tanulmányok területén 
– a „Vysoké učení technické v Brně”, és a „Fakulta architektury” (építészmérnöki 
kar) által (1956-tól) odaítélt oklevelek az építészmérnöki és várostervezési 
tanulmányok vagy „Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1956-tól) a tervezési 
tanulmányok területén 
– a „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava”, „Fakulta stavební” 
(építőmérnöki kar) (1997-től) által odaítélt oklevelek a szerkezeti és az 
építészmérnöki tanulmányok, vagy az építőmérnöki tanulmányok területén 
– a „Technická univerzita v Liberci”, „Fakulta architektury” (építészmérnöki kar) 
(1994-től) által odaítélt oklevelek az építészeti és a várostervezési tanulmányok 
keretében az építészmérnöki tanulmányok területén 
– az „Akademie výtvarných umění v Praze” által odaítélt oklevelek a 
képzőművészeti program keretében az építészeti tervezés területén 
– a „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” által odaítélt oklevelek a 
képzőművészeti program keretében az építészeti tanulmányok területén 
– a „Česká komora architektů” által odaítélt engedély a szakterület megjelölése 
nélkül vagy az építőmérnöki területen. 

 2006/2007 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Hivatkozási tanév 
dátuma 

Dánia/ 
Danmark 

 – a koppenhágai és aarhusi nemzeti építészmérnöki iskolák által kiállított oklevelek 
(arkitekt) 
– az 1975. május 28-i 202. törvény értelmében az Építészmérnöki Bizottság által 
kiadott bejegyzési igazolás (registreret arkitekt) 
– az általános mérnöki főiskolák (bygningskonstruktor) által kiállított oklevelek, 
amelyekhez az illetékes hatóságok egy olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, 
hogy az érintett személy letette a szakmai képesítéshez szükséges vizsgát, beleértve 
az ezen irányelv 48. cikkében említett tevékenységek legalább 6 évig tartó tényleges 
folytatása alatt megalkotott és végrehajott tervek értékelését 

 1987/1988 

Németország/ 
Deutschland 

 – a képzőművészeti főiskolák által kiállított oklevelek [Dipl.-Ing., Architekt 
(HfbK)] 
– a „Technische Hochschulen” (Architektur/Hochbau), a műszaki egyetemek,  
és – amennyiben ezek az intézmények beolvadtak a „Gesamthochschulen”-be – a 
„Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei által kiállított oklevelek (Dipl.-Ing. 
és minden egyéb cím, amely ezen oklevelek birtokosait később megilleti) 
– a „Fachhochschulen” építészmérnöki tanszékei (Architektur/Hochbau),  
és – amennyiben ezek az intézmények beolvadtak a „Gesamthochschulen”-be – a 
„Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei (Architektur/Hochbau) által 
kiállított oklevelek, amelyekhez – amennyiben a tanulmányi időszak kevesebb mint 
négy év, de legalább három év – olyan igazolások kapcsolódnak, amelyek a Német 
Szövetségi Köztársaság területén megszerzett négyéves szakmai gyakorlatot 
bizonyítják, és amely igazolást egy szakmai testület adja ki a 47. cikk (1) bekezdése 
alapján (Ingenieur grad. és minden egyéb cím, amely ezen oklevelek birtokosait 
később megilleti) 
– az „Ingenieurschulen” és a „Werkkunstschulen” építészmérnöki tanszékei által 
1973. január 1-je előtt kiállított oklevelek, amelyekhez az illetékes hatóságok egy 
olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette a 
szakmai képesítéshez szükséges vizsgát, beleértve az ezen irányelv 48. cikkében 
említett tevékenységek legalább 6 évig tartó tényleges folytatása alatt megalkotott és 
végrehajott tervek értékelését 

 1987/1988 

Észtország/ 
Eesti 

 – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri 
teaduskonna poolt alates 1996 aastast (az Észt Művészeti Akadémia Építészmérnöki 
Kara által 1996 óta odaítélt építészeti oklevél), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli 
poolt 1989–1995. (1989–1995 között a Tallini Művészeti Egyetem által odaítélt), 
väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951–1988. (az Észt SSR 
Állami Művészeti Intézete által 1951–1988 között odaítélt) 

 2006/2007 

Görögország/ 
Eλλάς 

 – az athéni METSOVION POLYTECHNION által kiállított mérnöki/építész 
oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet 
területén folytatott tevékenység végzésére jogosít 
– a thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION által kiállított mérnöki/építész 
oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet 
területén folytatott tevékenység végzésére jogosít 
– az athéni METSOVION POLYTECHNION által kiállított mérnöki/általános 
mérnöki oklevelek a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet 
területén folytatott tevékenység végzésére jogosít 
– a thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION által kiállított 
mérnöki/általános mérnöki oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, 
amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít 
– a PANEPISTIMION THRAKIS által kiállított mérnöki/általános mérnöki 
oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet 
területén folytatott tevékenység végzésére jogosít 
– a PANEPISTIMION PATRON által kiállított mérnöki/általános mérnöki 
oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet 
területén folytatott tevékenység végzésére jogosít 

 1987/1988 
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Spanyolország/ 
España 

 az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium vagy az egyetemek által kiadott 
hivatalos építészmérnöki képesítés (título oficial de arquitecto) 

 1987/1988 

Franciaország/
France 

 – az 1959-ig az oktatási minisztérium, és azt követően a kulturális minisztérium 
által kiállított kormányzati építészmérnöki oklevél (architecte DPLG) 
– az „Ecole spéciale d’architecture” által kiállított oklevelek (architecte DESA) 
– 1955 óta az „Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg” 
(korábban „Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg”) által kiállított oklevelek 
(architecte ENSAIS) 

 1987/1988 

Írország/ 
Ireland 

 – a „National University of Ireland” által a dublini „University College” építész 
szakos végzős hallgatóinak kiállított „Bachelor of Architecture” fokozat [B Arch. 
(NUI)] 
– a „College of Technology” (Bolton Street, Dublin) által kiállított egyetemi szintű 
építészmérnöki oklevél (Dipl.Arch.) 
– a „Royal Institute of Architects of Ireland” levelező tagságára vonatkozó igazolás 
(ARIAI) – a „Royal Institute of Architects of Ireland” levelező tagságára vonatkozó 
igazolás (MRIAI) 

 1987/1988 

Olaszország/ 
Italia 

 – „laurea in architettura” diplomák, amelyeket a velencei és a Reggio Calabria-beli 
egyetemek, műszaki főiskolák és építészmérnöki főiskolák adnak ki, és amelyekhez 
olyan oklevél kapcsolódik, amely feljogosítja birtokosát arra, hogy önállóan 
építészmérnöki tevékenységet folytasson. Ezeket az okleveleket az oktatási 
miniszter adja ki, miután a jelölt egy illetékes bizottság előtt letette azt az 
államvizsgát, amely feljogosítja arra, hogy az építész szakmát önállóan gyakorolja 
(dott. Architetto) 
– „laurea in ingegneria” építőmérnöki diplomák (sezione costenzione civile), 
amelyeket egyetemek, műszaki főiskolák és építészmérnöki főiskolák adnak ki, és 
amelyekhez olyan oklevél kapcsolódik, amely feljogosítja birtokosát arra, hogy 
önállóan építészmérnöki tevékenységet folytasson. Ezeket az okleveleket az oktatási 
miniszter adja ki, miután a jelölt egy illetékes bizottság előtt letette azt az 
államvizsgát, amely feljogosítja arra, hogy a szakmát önállóan gyakorolja (dott. Ing. 
Architetto vagy dott. Ing. in ingegneria civile) 

 1987/1988 

Ciprus/ Κύπρος  – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το 
Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου [a Ciprusi Tudományos és 
Műszaki Kamara (ETEK) által kibocsátott nyilvántartásba vételi bizonyítvány az 
Építészek Nyilvántartásába történő felvételről] 

 2006/2007 

 Lettország/ 
Latvija 

 – „arhitekta diploms” ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes 
Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas 
Politehmskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodala no 1958. gada līdz 
1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, 
un „Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (a Lett 
Állami Egyetem Építőmérnöki Kara által 1958-ig, a Rigai Politechnikai Intézet 
Építőmérnöki Karának Építészmérnöki Tanszéke által 1958–1991 között, a Rigai 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara által 1991 óta odaítélt „építészmérnöki 
oklevél”, és a Lett Építészmérnöki Szövetség által kibocsátott nyilvántartásba vételi 
bizonyítvány) 

 2006/2007 

Litvánia/ 
Lietuva 

 – a Kauno politechnikos institutas által 1969-ig odaítélt építészmérnöki/építészi 
oklevelek (inžinierius architektas/architektas) 
– a Vilnius inžinerinis statybos institutas által 1990-ig, a Vilniaus technikos 
universitetas által 1996-ig, a Vilnius Gedimino technikos universitetas által 1996 óta 
odaítélt építészi/építőmérnöki/építészmérnöki oklevelek 
(architektas/architektūros/bakalauras/architektūros magistras) 
– a LTSR Valstybinis dailės institutas által 1990-ig, a Vilniaus dailės akademija 
által 1990 óta odaítélt oklevelek az építészeti/építőmérnöki/építészmérnöki 

 2006/2007 
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tanulmányok elvégzéséről (architektūros kursas/ architektūros 
bakalauras/architektūros magistras) 
– a Kauno technologijos universitetas által 1997 óta odaítélt 
építőmérnöki/építészmérnöki oklevelek (architektūros bakalauras/architektūros 
magistras) amelyekhez csatolni kell a Tanúsító Bizottság által kibocsátott építészeti 
tevékenység végzésére jogosító igazolást (okleveles építész/Atestuotas architektas) 

 Malta  –  Perit: az Universita ta' Malta által odaítélt Lawrja ta' Perit, amely feljogosít 
„Perit”-ként történő nyilvántartásba vételre.  

 2006/2007 

 Hollandia/ 
Nederland 

 –  a delfti vagy eindhoveni műszaki főiskolák építészmérnöki kara által kiadott 
igazolás, amely tanúsítja, hogy annak birtokosa letette az építész záróvizsgát 
(bouwkundig ingenieur) 

 1987/1988 

   –  az állam által elismert építészmérnöki akadémiák által kiállított oklevelek 
(architect) 

  

   –  a korábbi építészmérnöki felsőoktatási intézmények (Hoger 
Bouwkunstonderricht) által 1971-ig kiállított oklevelek (architect HBO) 

  

   –  a korábbi építészmérnöki kollégiumok (voortgezet Bouwkunstonderricht) által 
1970-ig kiállított oklevelek (architect VBO) 

  

   –  igazolás, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette azt a vizsgát, amelyet a 
„Bond van Nederlandse Architecten” Építész Tanácsa szervezett (BNA) (architect) 

  

   –  a „Stichting Intstituut voor Architectuur” (IVA) oklevele, amelyet az alapítvány 
által szervezett, legalább négy évig tartó tanfolyam elvégzése után lehet megkapni 
(architect), és amelyhez az illetékes hatóságok egy olyan igazolása kapcsolódik, 
amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette az előírt képesítéshez szükséges 
vizsgát, amely magában foglalja a hallgató által az ezen irányelv 44. cikkében 
említett tevékenység legalább hatéves tényleges végzése alatt készített és kivitelezett 
tervek kiértékelését 

  

   –  az illetékes hatóságok által kibocsátott igazolás arról, hogy az érintett személy 
1985. augusztus 6-át megelőzően letette a „Kandidaat in de bouwkunde” fokozat 
elérését igazoló vizsgát, amelyet a delfti vagy eindhoveni műszaki főiskolák 
szerveztek, valamint arról, hogy az említett időpontot megelőző öt év során olyan 
természetű és fontosságú tevékenységet végzett, amely a hollandiai követelmények 
szerint biztosítja, hogy a személy alkalmas az építészmérnöki tevékenység 
végzésére (architect) 

  

   – A hetedik és nyolcadik francia bekezdésben említett igazolásokat nem ismerik el 
azután az időpont után, amikor az építész szakmai cím birtokában folytatott 
építészeti tevékenységek megkezdésére és végzésére vonatkozó holland törvények 
és jogszabályok életbe lépnek, melyek szerint az ilyen rendelkezések alá eső 
igazolások nem jogosítanak fel az „architect” szakmai cím birtokában folytatott 
tevékenység megkezdésére 

  

 Ausztria/ 
Österreich 

 –  a Bécsi és a Graz-i Műszaki Egyetemek, valamint az Innsbruck-i Egyetem 
Építészmérnöki Kara („Bauin-genieurwesen”) és Építész Kara („Architektur”) által 
az építészi, építészmérnöki („Bauingenieurwesen”) építői („Hochbau”) és 
„Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen” területeken kibocsátott diplomák 

 1997/1998 

   –  a „Bodenkultur” egyetem által a „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft” területén 
kibocsátott diplomák 

  

   –  a Bécsi Alkalmazott Művészetek Egyetemi Kollégiuma által az építészet 
területén kibocsátott diplomák 
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   –  a Bécsi Szépművészeti Főiskola által az építészet területén kibocsátott diplomák 
műszaki főiskolák vagy építészeti főiskolák által kibocsátott mérnöki (Ing.) 
diplomák, valamint a „Baumeister” -i engedély, amely vizsgával záruló, legalább 
hatéves ausztriai szakmai tapasztalatot igazol 

  

   –  a Linz-i művészeti és ipari képző Egyetemi Kollégium által kibocsátott diplomák 
az építészet területén 

  

   –  az okleveles technikusokról szóló Törvény (Ziviltechnikergesetz, BGBI. 
Nr.156/1994.) szerint a Mérnöki vagy Műszaki Tanácsadói képzésben az építészet 
területén kibocsátott bizonyítványok („Hochbau”, „Bauwesen”) 

  

   –  „Wirtschaftsingenieurwesen Bauwesen”, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”   

Lengyelország/ 
Polska  

 a következő egyetemek építészmérnöki karai által odaítélt oklevelek:  2006/2007  

   – Varsói Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Varsóban (Politechnika 
Warszawska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt, 
magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; 
magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier 
architekt (1945-től 1948-ig, a cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; 
1951-től 1956-ig, a cím: inżynier architekt; 1954-ig 1957-ig, második szakasz, a 
cím: inżyniera magistra architektury; 1957-től 1959-ig, a cím: inżyniera magistra 
architektury; 1959-től 1964-ig, a cím: magistra inżyniera architektury; 1964-től 
1982-ig, a cím: magistra inżyniera architekta; 1983-tól 1990-ig, a cím: magister 
inżynier architekt; 1991-től cím: magistra inżyniera architekta) 

  

   – Krakkói Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Krakkóban (Politechnika 
Krakowska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: magister inżynier 
architekt (1945-től 1953-ig Bánya- és Kohómérnöki Egyetem), Politechnikai 
Építészmérnöki Kar – Akadémia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział 
Architektury)  

  

   – Wrocławi Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Wrocławban (Politechnika 
Wrocławska, Wydział  Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt, 
magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier 
architekt (1949-től 1964-ig, a cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; 
1956-tól 1964-ig, a cím: magister inżynier architektury; 1964 óta, a cím: magister 
inżynier architekt) 

  

   – Sziléziai Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Gliwice-ben (Politechnika 
Śląska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt; magister 
inżynier architekt (1945-től 1955-ig, Mérnöki és  Tervezési Kar – Wydział 
Inżynieryjno-Budowlany, a cím: inżynier architekt;  
1961-től 1969-ig, Ipari és Építőmérnöki Kar – Wydział Budownictwa 
Przemysłowego i Ogólnego, a cím: magister inżynier architekt; 1969-től 1976-ig, 
Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar – Wydział Budownictwa i Architektury, a cím: 
magister inżynier architekt; 1977-től, Építészmérnöki Kar – Wydział Architektury, a 
cím: magister inżynier architekt és 1995 óta a cím: inżynier architekt) 

  

   – Poznani Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Poznańban (Politechnika 
Poznańska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architektury; 
inżynier architekt; magister inżynier architekt (1945-től 1955-ig, Mérnöki Iskola, 
Építészmérnöki Kar – SzkołaInżynierska, Wydział Architektury title: inżynier 
architektury; 1978 óta, a cím: magister inżynier architekt és 1999 óta a cím: inżynier 
architekt) 
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   – Gdański Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Gdańskban (Politechnika 
Gdańska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: magister inżynier 
architekt (1945-től 1969-ig Építészmérnöki Kar – Wydział Aichitektury, 1969-től 
1971-ig Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar – Wydział Budownictwa i 
Architektury, 1971-től 1981-ig Építészeti és Várostervezési Intézet – Instytut 
Architekturyi Urbanistyki, 1981 óta Építészmérnöki Kar – Wydział Architektury) 

  

   – Białystoki Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Białystokban (Politechnika 
Białostocka, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: magister inżynier 
architekt (1975-től 1989-ig Építészmérnöki Intézet – Instytut Architektury)  

  

   – Łódźi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki, Építészmérnöki és Környezetvédelmi 
Mérnöki Kar Łódźban (Politechnika Łódźka, Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inźynierii Środowiska); az építészi szakmai cím: inżynier architekt; magister 
inżynier architekt (1973-tól 1993-ig Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar – Wydział 
Budownictwa i Architektury és 1992 óta Építőmérnöki, Építészmérnöki és 
Környezetvédelmi Mérnöki Kar – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska; a cím: 1973-tól 1978-ig inżynier architekt, 1978 óta a cím: magister 
inżynier architekt)  

  

   – Szczecini Műszaki Egyetem, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar Szczecinben 
(Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); az építészi 
szakmai cím: inżynier architekt; magister inżynier architekt (1948-től 1954-ig 
Mérnöki Főiskola, Építészmérnöki Kar – Wyzsza Szkoła Inżynierska, Wydział 
Architektury, a cím: inżynier architekt, 1970 óta a cím: magister inżynier architekt 
és 1998 óta a cím: inżynier architekt), amelyekhez csatolni kell az illetékes lengyel 
területi építészi kamara által kiállított tagsági igazolást, amely építészeti tevékenység 
Lengyelországban történő végzésére jogosít.  

  

Portugal   –  a lisszaboni és portói képzőművészeti iskolák által kiadott „diploma do curso 
especial de arquitectura” diploma  1987/1988  

   –  a lisszaboni és portói képzőművészeti iskolák által kiadott „diploma de 
arquitecto” diploma  

  

   –  a lisszaboni és portói felsőfokú képzőművészeti iskolák által kiadott „diploma do 
curso de arquitectura” diploma 

  

   – a lisszaboni felsőfokú képzőművészeti iskola által kiadott „diploma de 
licenciatura em arquitectura” diploma 
– a lisszaboni műszaki egyetem és a portói egyetem által kiadott „carta de curso 
licenciatura em arquitectura” diploma 
– a lisszaboni műszaki egyetem felsőfokú műszaki intézete által kiadott 
építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil) 
– a portói egyetem természettudományi és műszaki kara által kiadott építőmérnöki 
egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil) 
– a coimbrai egyetem természettudományi és műszaki kara által kiadott 
építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil) 
– a minhói egyetem által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (termelés) 
[Licenciatura em engenharia civil (produção)]  

  

Szlovénia/ 
Slovenija  

 – építészmérnöki kar által odaítélt „univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / 
univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture” (építészmérnöki egyetemi oklevél), 
amelyhez csatolni kell az illetékes, törvény által elismert építészeti hatóság által 
kiállított igazolást, amely építészeti tevékenység végzésére jogosít 
– műszaki kar által odaítélt egyetemi oklevél az „univerzitetni diplomirani inženir 
(univ.dipl.inž.) /univerzitetna diplomirana inzenirka” címről, amelyhez csatolni kell 
az illetékes, törvény által elismert építészeti hatóság által kiállított igazolást, amely 
építészeti tevékenység végzésére jogosít  
 

 2006/2007  
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Szlovákia/ 
Slovensko  

 – a Szlovák Műszaki Egyetem (Slovenská vysoká škola technická) által 
Pozsonyban 1950–1952 között odaítélt „építész- és építőmérnöki” („architektúra a 
pozemné stavitel'stvo”) oklevél (cím: Ing.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építész- és Építőmérnöki Kara (Fakulta architektúry 
a pozemného stavitel'stva, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 
1952–1960 között odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. 
arch.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építész-és Építőmérnöki Kara (Fakulta architektúry a 
pozemného stavitel'stva, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban  
1952–1960 között odaítélt „építőmérnöki” („pozemné stavitel'stvo”) oklevél (cím: 
Ing.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská 
vysoká škola technická) által Pozsonyban 1961–1976 között odaítélt 
„építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. arch.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská 
vysoká škola technická) által Pozsonyban 1961–1976 között odaítélt „építőmérnöki” 
(„pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara (Fakulta architektúry, 
Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1977 óta odaítélt 
„építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. arch.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara (Fakulta architektúry, 
Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1977 óta odaítélt 
„várostervezési” („urbanizmus”) oklevél (cím: Ing. arch.); Pozsonyban 1977–1997 
között 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská 
vysoká škola technická) által odaítélt „építőmérnöki” („pozemné stavby”) oklevél 
(cím: Ing.) 
– Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská 
technická univerzita) által Pozsonyban 1998 óta odaítélt „építész- és építőmérnöki” 
(„architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, 
Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 2000–2001 között odaítélt 
„építőmérnök -építész szak” („pozemné stavby -špecializácia: architektúra”)  
oklevél (cím: Ing.) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta  
-Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 2001 óta odaítélt „építész- 
és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.) 

 2006/2007  

   – a Képzőművészeti és Tervezési Akadémia (Vysoká škola výtvarných umení) által 
Pozsonyban 1969 óta odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Akad. 
arch. 1990-ig; Mgr. 1990–1992 között; Mgr. arch. 1992–1996 között; Mgr. art.  
1997 óta) 
– a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, 
Technická univerzita) által Kassán 1981–1991 között odaítélt „építész- és 
építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.) 
amelyhez mellékelni kell: 
– Pozsonyban a Szlovák Építész Kamara (Slovenská komora architektov) által 
kibocsátott engedélyt, amely vagy nem tartalmaz utalást a szakterületre vagy az 
„építőmérnöki” („pozemné stavby”) vagy a „területrendezési” („územné 
plánovanie”) szakterületet tünteti fel 
– Pozsonyban a Szlovák Építőmérnöki Kamara (Slovenská komora stavebných 
inžinierov) által kibocsátott engedélyt az építőmérnöki szakterület feltüntetésével 
(„pozemné stavby”) 
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Suomi/Finland  – a Műszaki Egyetem és az Oului Egyetem építész kara által kiadott oklevelek 
(arkkitehti – arkitekt) – a Műszaki Főiskolák által kiadott oklevelek 
(rakennusarkkitehti-byggnadsarkitekt) 

 1997/1998 

Sverige  – a Királyi Műszaki Intézet Építészeti Iskolája, a Chalmers Műszaki Intézet, 
valamint a Lund Egyetem Műszaki Intézete által kibocsátott diplomák (arkitekt, 
egyetemi építészi diploma) 
– a „Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR) tagsági okiratai, ha az érintett 
személyek az irányelv hatálya alá tartozó államban részesültek képzésben 

 1997/1998 

United 
Kingdom 

 – képesítések, amelyek a következő vizsgák letétele után nyerhetők el: 
– a Royal Institute of British Architects vizsgája – építészmérnök-képző 
intézmények vizsgája: egyetemeken, műszaki főiskolákon, főiskolákon, 
akadémiákon, műszaki és művészeti intézményekben, amelyeket 1985. június 10-ig 
az Architects Registration Council of the United Kingdom már elismert vagy 
elismer a nyilvántartásba történt felvételhez (Architect) 
– igazolás, amely bizonyítja, hogy annak birtokosa az 1931. évi Architects 
Registration Act 6. szakasz (1) bekezdésének a), b) vagy d) pontja értelmében 
megszerezte a jogot arra, hogy az építész szakmai címet viselje (Architect) 
– igazolás, amely bizonyítja, hogy annak birtokosa az 1938. évi Architects 
Registration Act 2. szakasza értelmében megszerezte a jogot arra, hogy az építész 
szakmai címet viselje (Architect) 

 1987/1988 

Bulgária 

 
Akkreditált felsőoktatási intézmények által kibocsátott oklevelek: "архитект" 
(építész), "cтроителен инженер" (építőmérnök) vagy "инженер" (mérnök) 
képesítéssel, az alábbiak szerint: 
a) Университет за архитектура, строителство и геодезия – София: 

специалности "Урбанизъм" и "Архитектура" (Építészeti, Építőmérnöki és 
Geodéziai Egyetem – Szófia: University of Architecture, Civil Engineering and 
Geodesy – Sofia: "Urbanisztikai" és "Építészmérnöki" szakok) és az alábbi 
területek valamennyi mérnöki szakja: "конструкции на сгради и съоръжения" 
(épületkivitelezés és épületszerkezetek), "пътища" (útépítés), "транспорт" 
(közlekedés), "хидротехника и водно строителство" (hidrotechnika és 
vízépítés), "мелиорации и др." (öntözés, stb.); 

b) műszaki egyetemek és felsőoktatási intézmények által odaítélt építőipari 
oklevelek az alábbi szakterületeken: "електро- и топлотехниката" 
(elektronikai- és termotechnológia), "съобщителна и комуникационна 
техника" (távközlési technika és technológia), "строителни технологии" 
(építőipari technológia), "приложна геодезия" (alkalmazott godézia) és 
"ландшафт и др." (tájépítészet, stb.) az építőipar területén). 

Az építészeti és építőipari szakterületen belül tervezői tevékenység végzése céljából 
az oklevet az alábbi igazolásokkal kell kiegészíteni: "придружени от удостоверение 
за проектантска правоспособност" (Tervezői jogképesség igazolása), amelyet a 
"Камарата на архитектите" (Építészkamara) és a "Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране" (Beruházási tervező mérnökök kamarája), amely 
beruházási tervezői tevékenység végzésére jogosít; 

 

2009/2010 

Románia c) a) Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti ("Ion 
Mincu" Építészeti és Urbanisztikai Egyetem, Bukarest): 
aa) 1953–1966. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti ("Ion 

Mincu" Építészmérnöki Intézet, Bukarest), Arhitect (Építészet), 
ab) 1967–1974. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti ("Ion 

Mincu" Építészmérnöki Intézet, Bukarest), Diplomă de Arhitect, 
Specialitatea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki 
szak), 

2009/2010 
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ac) 1975–1977. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, 
Facultatea de Arhitectură ("Ion Mincu" Építészmérnöki Intézet 
Bukarest, Építészmérnöki kar), Diplomă de Arhitect, Specializarea 
Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészetmérnöki szak), 

ad) 1978–1991. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, 
Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare ("Ion Mincu" 
Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Rendszerezési 
Kar), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare 
(Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki és rendszerező szak), 

ae) 1992–1993. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, 
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism ("Ion Mincu" Építészmérnöki 
Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de 
Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Építészmérnöki 
oklevél, építészmérnöki és urbanisztikai szak), 

af) 1994–1997. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, 
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism ("Ion Mincu" Építészmérnöki 
Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de 
Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă 
oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

ag) 1998–1999. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, 
Facultatea de Arhitectură ("Ion Mincu" Építészmérnöki Intézet, 
Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă, oklevél, építészeti 
tanulmányok, építészmérnöki szak), 

ah) 2000. óta Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, 
Facultatea de Arhitectură ("Ion Mincu" Építészmérnöki és Urbanisztikai 
Egyetem – Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti 
tanulmányok, építészmérnöki szak); 

b) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem): 
ba) 1990–1992. Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii 

(Cluj-Napoca-i Politechnikai Intézet, Építőmérnöki Kar), Diplomă de 
Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki 
oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

bb) 1993–1994. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Construcţii (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar), Diplomă 
de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki 
oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

bc) 1994–1997. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Construcţii (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar), 
Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură 
(Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

bd) 1998–1999. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, 
Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Licenţă, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti 
tanulmányok, építészmérnöki szak), 

be) 2000 óta Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca-i Mûszaki Egyetem, 
Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Arhitect, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, 
építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak); 

c) Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi ("Gh. Asachi" Műszaki Egyetem Iaşi): 
ca) 1993. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de 

Construcţii şi Arhitectură ("Gh. Asachi" Műszaki Egyetem Iaşi, 
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Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, 
építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

cb) 1994–1999. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de 
Construcţii şi Arhitectură ("Gh.Asachi" Műszaki Egyetem Iaşi, 
Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti 
tanulmányok, építészmérnöki szak), 

cc) 2000–2003. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de 
Construcţii şi Arhitectură ("Gh.Asachi" Műszaki Egyetem Iaşi, 
Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, 
építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

cd) 2004 óta Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de 
Arhitectură "Gh. Asachi" (Műszaki Egyetem Iaşi, Építészmérnöki 
Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea 
Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, 
építészmérnöki szak); 

d) Universitatea Politehnica din Timişoara ("Politechnikai" Egyetem, Timişoara): 
da) 1993–1995. Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de 

Construcţii (Műszaki EgyetemTimişoara, Építőmérnöki Kar), Diplomă 
de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură 
generală (Építészmérnöki oklevél, építészeti és urbanisztikai 
tanulmányok, általános építészmérnöki szak), 

db) 1995–1998. Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de 
Construcţii ("Politechnikai" Egyetem, Timişoara, Építőmérnöki Kar), 
Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură 
(Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

dc) 19981999. Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de 
Construcţii şi Arhitectură ("Politechnikai" Egyetem, Timişoara, 
Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti 
tanulmányok, építészmérnöki szak), 

dd) 2000 óta Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de 
Construcţii şi Arhitectură ("Politechnikai" Egyetem, Timişoara, 
Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, 
építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak); 

e) Universitatea din Oradea (Oradea-i Egyetem): 
ea)  2002. Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 

(Oradeai Egyetem, Környezetvédelmi Kar), Diplomă de Arhitect, 
profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki 
oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak), 

eb)  2003 óta Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii 
(Építészmérnöki és Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti 
tanulmányok, építészmérnöki szak); 

f) Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Spiru Haret Egyetem, Bukarest): 
fa)  2002 óta Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură 

(Spiru Haret Egyetem, Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de 
Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki 
oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak). 

 



Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

2/2008. (I. 11.) ÖTM–PM
együttes rendelete

a 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból

és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló

16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet
módosításáról

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználá-
sának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekez-
dés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
m) pontjában és a pénzügyminiszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pont-
jában meghatározott feladatkörünkben eljárva a követke-
zõket rendeljük el:

1. §

A 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohé-
ziós Alapból származó támogatások felhasználásának ál-
talános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes
rendelet) a következõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § E rendeletet nem kell alkalmazni a pénzügyi
eszköz formájában nyújtott támogatások hazai lebonyolí-
tásában részt vevõ, valamint támogatást igénylõ, illetve el-
nyerõ természetes személyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a
pénzügyi eszközök felhasználására.”

2. §

Az együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„a) címzett: közvetett támogatásból, illetve támogatási

alapból támogatásban részesülõ személy vagy szervezet;”

3. §

Az együttes rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„3. § (1) A projektkiválasztás, illetve -jóváhagyás határ-
ideje a támogatásról vagy elutasításról hozott döntésrõl
történõ értesítésig – ide nem számítva az esetleges hiány-
pótlás idejét –

a) kiemelt projekt esetében a projektjavaslat beérkezé-
sétõl számított 75 nap;

b) kétfordulós pályázat esetében a lehetséges projektja-
vaslatok kiválasztása során a benyújtási határidõtõl, folya-
matos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétõl számí-
tott 75 nap, a projektjavaslat részletes kidolgozását köve-
tõen a projektek kiválasztása során a projektjavaslat beér-
kezésétõl számított 75 nap;

c) egyfordulós pályázat esetében a benyújtási határidõ-
tõl, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétõl
számított 50 nap, bíráló bizottság felállítása esetén a be-
nyújtási határidõtõl, folyamatos elbírálásnál a projektja-
vaslat beérkezésétõl számított 75 nap.

(2) Nagyprojekt esetében az (1) bekezdésben meghatá-
rozott határidõk a támogatásról vagy elutasításról hozott
döntési javaslatról történõ értesítés határidejét jelentik.

(3) Kétfordulós pályázat elsõ fordulója és egyfordulós
pályázat esetében, amennyiben a projektjavaslat támoga-
tási igénye meghaladja az 1 milliárd forintot, a határidõ
15 nappal meghaladja az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott határidõket.

(4) Kétfordulós pályázat elsõ fordulója és egyfordulós
pályázat esetében, amennyiben a projektjavaslat támoga-
tási igénye meghaladja az 5 milliárd forintot, a határidõ
45 nappal meghaladja az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott határidõket.

(5) Ha a támogatási konstrukció sajátosságai indokol-
ják, vagy amennyiben a beérkezõ projektjavaslatok száma
meghaladja a tervezettet, a határidõt az NFÜ egy alkalom-
mal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.

(6) Kétfordulós pályázat esetén az elsõ fordulóban váz-
latosan kidolgozott projektjavaslatok kerülnek benyújtás-
ra és értékelésre a 4–10. §-nak megfelelõen. Az elõzetesen
támogatásra javasolt projektjavaslatokat a projektgazdák
részletesen kidolgozzák. A második fordulóban a részlete-
sen kidolgozott projektjavaslatok kerülnek benyújtásra és
értékelésre a 11–14. §-nak megfelelõen.

(7) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, kiemelt pro-
jekt és egyfordulós pályázat esetén a 4–10. §-t nem kell al-
kalmazni.

(8) Projekt-elõkészítés is támogatható kiemelt projekt-
ként, amennyiben elõzetes megvalósíthatósági tanulmány
szerint indokolt a részletes projektjavaslat kidolgozása, és
a projekt megvalósítása elõreláthatóan kiemelt projektként
támogatható.

(9) Amennyiben adott projekt elõkészítésének támoga-
tását e bekezdés hatálybalépése elõtt a Kormány jóváhagy-
ta, arra e rendelet szerint támogatási szerzõdés köthetõ.
Amennyiben a támogatási szerzõdés megkötésére közpon-
ti költségvetési forrásból e bekezdés hatálybalépése elõtt
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sor került, az NFÜ kezdeményezésére a támogatási szerzõ-
dés e rendeletben foglaltaknak megfelelõ módosításával a
projekt költségei részben vagy egészben európai uniós for-
rás terhére elszámolhatóak. Amennyiben ilyen projekt elõ-
készítésének, illetve megvalósításának támogatásáról két-
fordulós pályázat keretében születik döntés, csak részletes
projektjavaslatok kerülnek benyújtásra a 11–14. §-nak
megfelelõen.”

4. §

(1) Az együttes rendelet 4. § (4) bekezdés d) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az útmutató tartalmazza különösen a következõket:]

„d) a projektkiválasztás és -megvalósítás eljárásrend-
jét, különösen a közremûködõ szervezetnek a projektja-
vaslat benyújtását követõ tevékenységeit és ezek határ-
idõit, a hiánypótlás szabályait, a részletes pontozásos
szempontrendszert, a panasztétel lehetõségét, a támogatás
folyósításának formáját, a kifizetési kérelmek benyújtásá-
nak gyakoriságát, valamint a biztosítékokra vonatkozó
szabályokat;”

(2) Az együttes rendelet 4. §-a a következõ (7) bekez-
déssel egészül ki:

„(7) Az NFÜ a pénzügyminiszterrel egyetértésben ki-
dolgozza az elszámolható költségek nemzeti szabályait az
1083/2006/EK rendelet 56. cikke (4) bekezdésének meg-
felelõen.”

5. §

(1) Az együttes rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A felhívást az NFÜ haladéktalanul elhelyezi saját
honlapján, továbbá közzététel céljából megküldi a kor-
mányzati internetes portál fenntartójának. Az NFÜ a köz-
zétételrõl tájékoztatja a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti minisztert (a továbbiak-
ban: miniszter) és a közremûködõ szervezetet.”

(2) Az együttes rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételé-
vel az NFÜ vagy a feladat delegálása esetén a közremûkö-
dõ szervezet a közzététel tényérõl legalább két országos
napilapban – regionális program esetén a régióhoz tartozó
megyénként egy megyei napilapban – hirdetést jelentet
meg, továbbá értesíti

a) a nemzeti hírügynökséget;
b) regionális program kivételével a területileg érintett

regionális fejlesztési ügynökségeket.”

6. §

(1) Az együttes rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A projektgazda a projektadatlapnak és a csatolandó
mellékleteknek a közremûködõ szervezethez történõ be-
nyújtásával igényli a támogatást. A projektgazda a támo-
gatás igénylésével egyidejûleg hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a támogatás nyújtója a projektgazda nevét, a projekt
tárgyát, a döntés idõpontját (év, hónap), a projektjavaslat
összpontszámát, továbbá a támogatás elnyerése esetén a
projektjavaslatról készített összefoglalót nyilvánosságra
hozza.

(2) A projektadatlapot a projektgazda elektronikus for-
mában nyújtja be. Az NFÜ a felhívásban elõírhatja, hogy a
projektadatlapot a projektgazda papír alapon is benyújtsa.
A kétféle módon benyújtott projektadatlapban mutatkozó
eltérés esetén a papír alapú és aláírt projektadatlap tekin-
tendõ hitelesnek azzal, hogy a papír alapú és az elektroni-
kus formájú projektadatlap egyezõségérõl a projektgazda
köteles gondoskodni.”

(2) Az együttes rendelet 6. §-a a következõ (8) bekez-
déssel egészül ki:

„(8) Amennyiben a beérkezõ projektjavaslatok száma
meghaladja a tervezettet, az (5)–(7) bekezdésben meghatá-
rozott határidõket az NFÜ egy alkalommal, legfeljebb
8 nappal meghosszabbíthatja.”

7. §

Az együttes rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Amennyiben a felhívásban nem zárták ki,

projektjavaslatot a projekt megvalósítására létrehozott
konzorcium (a továbbiakban: konzorcium) is benyújthat.

(2) A konzorcium az erre irányuló, a felhívás részeként
közzétett megállapodás-tervezetben foglalt rendelkezése-
ket is tartalmazó megállapodással (a továbbiakban: kon-
zorciumi együttmûködési megállapodás) jön létre.

(3) A konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi
együttmûködési megállapodással projektjavaslat benyúj-
tására jogosult lehetséges projektgazdák arra vállalnak kö-
telezettséget, hogy a projektet a projektadatlapban megha-
tározott módon közösen megvalósítják.

(4) Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely
a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel.

(5) A konzorciumot az NFÜ-vel és a közremûködõ szer-
vezettel szemben a konzorciumi együttmûködési megálla-
podásban kijelölt tag képviseli.

(6) Konzorciumi együttmûködési megállapodást több
önkormányzat nem köthet, és konzorciumi együttmû-
ködési megállapodás alapján projektjavaslatot nem nyújt-
hat be.”

2. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 217



8. §

Az együttes rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„7. § (1) Az értékelés során a közremûködõ szervezet
biztosítja, hogy a támogatási konstrukció projekt-kivá-
lasztási szempontjainak megfelelõ projektjavaslatok ré-
szesüljenek támogatásban.

(2) Értékelõ az lehet, aki:
a) a támogatási konstrukció tárgyának megfelelõ szak-

értelemmel és pénzügyi ismerettel, valamint az adott terü-
leten minimum 3 – normatív támogatás esetén mini-
mum 1 – év szakmai gyakorlattal rendelkezik;

b) ismeri az operatív program, az akcióterv és a támo-
gatási konstrukció tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat
és az értékelés, pontozás módszerét.

(3) Adott támogatási konstrukció esetében a (2) bekez-
dés a) pontjában meghatározottnál hosszabb szakmai gya-
korlat is elõírható.

(4) Az értékelõ személyére vonatkozó javaslatról a köz-
remûködõ szervezet haladéktalanul tájékoztatja az NFÜ-t.
Az NFÜ a tájékoztatást követõ 3 munkanapon belül kifo-
gással élhet az értékelõ személyével kapcsolatban.

(5) Amennyiben a támogatási konstrukció, illetve a pro-
jekt jellege indokolja, a közremûködõ szervezet további, a
(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ
értékelõ közremûködését veheti igénybe.

(6) Amennyiben a projektjavaslat támogatási igénye
meghaladja az 50 millió forintot – vagy az NFÜ által ennél
alacsonyabban meghatározott értéket –, a projektjavasla-
tot egymástól függetlenül legalább két értékelõ értékeli. A
projektjavaslat összpontszáma az értékelõk által adott
összpontszámok számtani átlaga. Ha az értékelõk össz-
pontszámai között 20 százalékpontnál nagyobb az eltérés,
a közremûködõ szervezet elrendeli a projektjavaslat soron
kívüli újbóli értékelését.

(7) Az értékelés során az értékelõ minden elõzetes pro-
jektjavaslatról – az adott támogatási konstrukció keretében
egységes szerkezetû – értékelõ lapot tölt ki.

(8) Az értékelõ lap tartalmazza
a) a projektgazda és a projektjavaslat legfontosabb

adatait,
b) a projekt-kiválasztási szempontok szerinti szöveges

értékelést, továbbá a pontozást,
c) az értékelõ indoklással ellátott javaslatát a projektja-

vaslat változatlan tartalommal történõ támogatására, csök-
kentett összköltséggel történõ támogatására vagy elutasí-
tására,

d) támogatási javaslat esetén a projektgazda által telje-
sítendõ elõfeltételek meghatározását.

(9) Az értékelõ – illetve amennyiben nem ugyanaz az ér-
tékelõ értékel minden projektjavaslatot, a közremûködõ
szervezet – a legmagasabb összpontszámot kapott projekt-
javaslatok támogatására – folyamatos elbírálás esetén
amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás elegendõ
minden beérkezett és az elõre meghatározott minimális

pontszámot elérõ projektjavaslat támogatásához, a mini-
mális pontszámot elérõ projektjavaslatok támogatásá-
ra – tesz javaslatot.

(10) A projektjavaslat csökkentett összköltséggel törté-
nõ támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat
szakmai-mûszaki tartalma megfelelõ, azonban tervezett
elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel,
amely nem elszámolható, illetve nem szükséges a projekt
céljának teljesítéséhez. A csökkentés mértéke nem halad-
hatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Amennyiben en-
nél nagyobb mértékû csökkentés volna szükséges, a pro-
jektjavaslat elutasítására kell javaslatot tenni.

(11) Az értékelõ a támogatási szerzõdés aláírásához
vagy a támogatás kifizetéséhez olyan elõfeltételek elõ-
írását javasolhatja, amelyek teljesítését a projektgazdának
a támogatási szerzõdés aláírása, illetõleg a támogatás kifi-
zetése elõtt igazolnia kell.”

9. §

Az együttes rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„8. § (1) Az NFÜ a projektjavaslatok elbírálására bíráló
bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság tagjainak a 7. §
(2) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell ren-
delkeznie.

(2) A bíráló bizottság elnökét az NFÜ – vagy az NFÜ
felkérése esetén a közremûködõ szervezet –, titkárát a köz-
remûködõ szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás át-
láthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok betar-
tását. Tagot jelölhet a közremûködõ szervezet, a miniszter
és az NFÜ, regionális program esetében az RFT; továbbá
az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet ál-
tal delegált egy tag részvételét. Az RFT által delegált tag
az RFT álláspontját képviseli. A tagok száma – az elnökkel
együtt – legfeljebb 7 fõ. Megfigyelõt jelölhet a közremû-
ködõ szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program
esetében az RFT. A megfigyelõk száma legfeljebb 5 fõ.

(3) A bíráló bizottság tagjaival és a megfigyelõkkel
szemben az NFÜ írásban, indoklással ellátott kifogással
élhet a (2) bekezdés szerinti jelölõ szervezetnél. A jelölõ
szervezet köteles írásban megindokolni, amennyiben a ki-
fogás alapján nem jelöl másik személyt.

(4) A bíráló bizottság munkájában az elnök és a tagok
szavazati joggal, a megfigyelõk és a titkár szavazati jog
nélkül vesznek részt.

(5) A közremûködõ szervezet a bíráló bizottság ülése
elõtt legalább 8 nappal megküldi a tagoknak az értékelõ la-
pokat. A bíráló bizottság ülésén részt vesz az értékelõ vagy
a közremûködõ szervezet azon munkatársa, aki szükség
esetén kiegészítõ tájékoztatást ad az értékeléssel kapcso-
latban, illetve részletezi az értékelõ lapban foglaltak indo-
kait.

(6) A bíráló bizottság az értékelõnek az értékelõ lapban
foglalt javaslata alapján döntési javaslatot tesz a projektja-
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vaslat támogatására, a 7. § (10) bekezdése szerint csökken-
tett összköltséggel történõ támogatására vagy elutasításá-
ra. A bíráló bizottság a legmagasabb összpontszámot ka-
pott projektjavaslatok támogatására – folyamatos elbírálás
esetén amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás ele-
gendõ minden beérkezett és az elõre meghatározott mini-
mális pontszámot elérõ projektjavaslat támogatásához, a
minimális pontszámot elérõ projektjavaslatok támogatásá-
ra – tesz javaslatot. Amennyiben a bíráló bizottság nem
rendelkezik a javaslattételhez szükséges információkkal,
vagy nem ért egyet az értékelõ, illetve értékelõk javaslatá-
val, tisztázó kérdés feltételét, illetve helyszíni szemlét kér-
het a közremûködõ szervezettõl, illetve írásban rögzített
indoklás alapján legfeljebb egyszer elrendeli a projektja-
vaslat soron kívüli újbóli értékelését.

(7) A bíráló bizottság szavazással, egyszerû többséggel
határoz a döntési javaslatról.

(8) A bíráló bizottság ülésérõl a titkár emlékeztetõt ké-
szít. Az emlékeztetõ tartalmazza

a) az ülés helyét és idõpontját;
b) a jelen lévõ tagok és megfigyelõk nevét és az õket

delegáló szervezet megnevezését;
c) a bíráló bizottság döntési javaslatát (támogatás ese-

tén a támogatás összegét és arányát, az összköltség csök-
kentése esetén a csökkentett összköltséget, a projektgazda
által teljesítendõ elõfeltételeket);

d) elutasítás esetén, valamint az értékelõ javaslatától
eltérõ döntési javaslat esetén annak részletes indoklását;

e) a szavazatok arányát (támogatás, elutasítás, tartóz-
kodás);

f) bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.
(9) A közremûködõ szervezet a bíráló bizottság ülésétõl

számított 8 napon belül elkészíti és az NFÜ-nek megküldi
az emlékeztetõt.

(10) Az NFÜ az emlékeztetõ kézhezvételétõl számított
8 napon belül jóváhagyja a bíráló bizottság döntési javas-
latát, vagy – jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás sze-
rinti tájékoztatásban foglaltak megsértésének gyanúja ese-
tén – részletes, írásban rögzített indoklás alapján elrendeli
a projektjavaslat soron kívüli újbóli értékelését.

(11) A bírálatban részt vett személyek listáját a döntés-
hozatal, illetve a panaszeljárás lezárását követõ 10 napon
belül az NFÜ a honlapján közzéteszi.”

10. §

Az együttes rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a projektjavaslat javasolt támogatása
meghaladja az 1 milliárd forintot, és a projektjavaslat meg-
valósítása nem közvetlen európai uniós tagságból eredõ
kötelezettség, a közremûködõ szervezet a befogadó nyilat-
kozat megküldésekor a teljes projektjavaslatot megkül-
di – amennyiben a projektgazda nevében nem a miniszter
nyújtotta be a projektjavaslatot – a miniszternek, valamint

az érintett RFT-nek. A miniszter és az RFT a projektjavas-
latot – a közzétett értékelési szempontok alapján – 20 na-
pos határidõvel külön értékelõvel értékeltetheti, értékelé-
sét a közremûködõ szervezetnek megküldi. A miniszter és
az RFT által megbízott értékelõre ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a közremûködõ szervezet által megbí-
zott értékelõre. A miniszter – valamint a regionális progra-
mok esetében az RFT – és az NFÜ egyetértésének hiányá-
ban az NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását.”

11. §

Az együttes rendelet a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Amennyiben a projektjavaslat javasolt támo-

gatása nem haladja meg az 1 milliárd forintot, és a projekt-
javaslat az értékelés során a felhívásban meghatározott
pontszámot eléri, a közremûködõ szervezet a projektjavas-
latról készített összefoglalót megküldi az érintett
RFT-nek, amennyiben

a) a projektjavaslatot regionális program valamely tá-
mogatási konstrukciójára nyújtották be, vagy

b) az adott támogatási konstrukció esetében ezt az ak-
cióterv vagy a felhívásban az NFÜ elõírta.

(2) Az RFT a támogatási konstrukció kiválasztási szem-
pontjainak megfelelõ indoklással 20 napon belül nyilatko-
zik, hogy a projektjavaslat megvalósulása a régió szem-
pontjából kiemelkedõen jelentõs, jelentõs vagy kevésbé
jelentõs. Az NFÜ elõzetesen meghatározhatja, hogy a pro-
jektjavaslatok mekkora hányada minõsíthetõ kiemelke-
dõen jelentõsnek, illetve kevésbé jelentõsnek. Ha az RFT
20 napon belül nem nyilatkozik, véleményét figyelmen kí-
vül kell hagyni.

(3) Amennyiben az értékelés a projektjavaslat elutasítá-
sára tesz javaslatot, az RFT pedig kiemelkedõen jelentõs-
nek tartja a projektet, vagy az értékelés a projektjavaslat
támogatására tesz javaslatot, az RFT pedig kevésbé jelen-
tõsnek tartja azt, a közremûködõ szervezet a projektjavas-
lat újraértékelését rendeli el.”

12. §

(1) Az együttes rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A döntésrõl a közremûködõ szervezet írásban tájé-
koztatja a projektgazdát. Csökkentett összköltségû támo-
gatás vagy elutasítás esetén a közremûködõ szervezet rész-
letes indokolást ad. Feltételes támogatás esetén a közremû-
ködõ szervezet meghatározza a 7. § (8) bekezdés d) pontja
szerinti feltételeket.”

(2) Az együttes rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(5) Támogató döntés esetén a projektgazdának a közre-
mûködõ szervezet által meghatározott határidõn, de a dön-
téstõl számított legfeljebb egy éven belül – amennyiben a
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támogatási konstrukció sajátosságai szükségessé teszik, az
NFÜ elnöke az egyéves határidõ helyett hosszabb határ-
idõt határozhat meg – be kell nyújtania a részletesen kidol-
gozott projektjavaslatot. A részletesen kidolgozott pro-
jektjavaslat benyújtása hiányában a támogató döntés érvé-
nyét veszti.”

13. §

Az együttes rendelet a következõ alcímmel és
10/A–10/C. §-sal egészül ki:

„Kiemelt projektekre vonatkozó különös szabályok

10/A. § (1) Az NFÜ a kiemelt projektek esetében a
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében
meghatározott szempontok alapján elõértékelést készít,
melynek célja azon projektötletek kiválasztása, amelyek
az akciótervben nevesítésre javasoltak.

(2) Az elõértékelõk száma legalább 2. Az elõértékelõk-
kel szemben támasztott követelmények a 7. § (2) bekezdés
a) és b) pontjában meghatározott követelményekkel
egyeznek meg azzal, hogy az adott projektötlet által érin-
tett területen minimum 5 éves szakmai tapasztalattal kell
rendelkezniük. Amennyiben az elõértékelõk álláspontja
egymásnak ellentmond, az NFÜ a projektötlet újraértéke-
lését rendeli el.

10/B. § (1) Az NFÜ a Kormány 255/2006. (XII. 8.)
Korm. rendelet 3. § c) pontja szerinti döntésének az elõké-
szítése érdekében a kiemelt projektötletek elbírálására ki-
emelt projekt bíráló bizottságot hoz létre. A kiemelt pro-
jekt bíráló bizottság tagjainak minden esetben a 7. § (2) be-
kezdés a) és b) pontjában meghatározott szakértelemmel
kell rendelkeznie.

(2) A kiemelt projekt bíráló bizottság elnökét és titkárát
az NFÜ jelöli ki. Tagot jelölhet a miniszter – regionális
program esetén az önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter is –, az RFT, az NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja
nem-kormányzati szakmai szervezet által delegált egy tag
részvételét. A bíráló bizottság tagjaival szemben az NFÜ
írásban, indoklással ellátott kifogással élhet a jelölõ szer-
vezetnél. A jelölõ szervezet köteles írásban megindokolni,
amennyiben a kifogás alapján nem jelöl másik személyt. A
kiemelt projekt bíráló bizottság szavazati joggal rendelke-
zõ tagjainak száma – az elnökkel együtt – legfeljebb 7 fõ.

(3) A kiemelt projekt bíráló bizottság akkor határozat-
képes, ha ülésén tagjainak több mint 2/3-a jelen van. A ki-
emelt projekt bíráló bizottság ülései nem nyilvánosak. Az
ülésekrõl emlékeztetõ készül, melyet az NFÜ 5 munkana-
pon belül megküld a bizottság tagjainak. A kiemelt projekt
bíráló bizottság (4) bekezdés a), b) és c) pontjában megha-
tározott döntéséhez a jelen lévõ tagok 2/3-ának egybe-
hangzó szavazata szükséges. Ennél kisebb szavazati arány
a projektötlet (4) bekezdés d) pontja szerinti döntést ered-
ményezi. A kiemelt projekt bíráló bizottság elnökének fel-
adata a bírálati folyamat koordinációja, az eljárásrend be-

tartásának, a pártatlanságnak és az átláthatóságnak a bizto-
sítása.

(4) A kiemelt projekt bíráló bizottság a következõ dön-
téseket hozhatja:

a) a projektötlet akciótervben történõ nevesítésére tesz
javaslatot;

b) a projektötlet továbbfejlesztését javasolja, meghatá-
rozva a továbbfejlesztés irányait;

c) a projektötlet újraértékelését rendelheti el;
d) nem javasolja a projektötlet akciótervben történõ ne-

vesítését.
(5) A (4) bekezdés c) pontja esetében a kiemelt projekt

bíráló bizottság két új szakértõt köteles bevonni.
(6) A (4) bekezdés d) pontja esetében a kiemelt projekt

bíráló bizottság köteles döntését megindokolni.
(7) Amennyiben adott projektötlet egy, a Közép-Ma-

gyarországi régiót nem lefedõ ágazati operatív programot,
és a Közép-Magyarországi operatív program ágazati prio-
ritását vagy támogatási konstrukcióját egyaránt érinti, a
projektötlet egészét egy bíráló bizottság bírálja el.

(8) Olyan projektötletek esetében, amelyeket a minisz-
ter nyújtott be, és amelyek célja, hogy valamely szolgálta-
tás az ország egész területén hozzáférhetõvé váljon, a mi-
niszter az NFÜ és a közremûködõ szervezet részvételével
projekt-elõkészítõ munkacsoportot hoz létre a kiemelt pro-
jektekrõl szóló elõterjesztés Kormány részére tervezett be-
nyújtását megelõzõ legalább 60 nappal.

(9) Az NFÜ a 11. § (1) bekezdése szerinti felhívást, ha
az akcióterv eltérõen nem rendelkezik, az akcióterv Kor-
mány általi elfogadását követõ 45 napon belül megküldi a
projektgazdának.

10/C. § Olyan országos jelentõségû fejlesztések eseté-
ben, amelyek megvalósításáról a Kormány a kiemelt pro-
jektek jóváhagyását megelõzõen döntött, az elõértékelés
és a bírálat során az elõértékelõ, illetve a bíráló bizottság
kizárólag a projektötlet Európai Unióból származó forrás-
ból való támogathatóságát, megfelelõ elõkészítettségét, il-
letve a többi kiemelt projektötlettel való összhangját vizs-
gálja. Az ilyen projektötletek esetében a 10/B. § (2) bekez-
dése szerinti bizottságba a miniszter két tagot delegálhat.”

14. §

Az együttes rendelet 11. §-t megelõzõ alcíme helyébe a
következõ alcím lép:

„Részletes projektjavaslatok kiválasztása
– kiemelt projekt, egyfordulós pályázat esetén,
kétfordulós pályázat második fordulójában”

15. §

(1) Az együttes rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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[1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvaló-
sítandó beruházás esetén a projektadatlaphoz csatolni
kell]

„a) a megalapozó tanulmányokat és terveket, nyomvo-
nalváltozással nem járó közútfelújítási projektek kivételé-
vel, megvalósíthatósági tanulmányt, jövedelemtermelõ és
nagyprojektek esetén külön költség-haszon elemzést, kü-
lön jogszabály elõírása esetén környezeti hatástanulmányt,
engedélyezési vagy annál részletesebb terveket;

b) a projektgazda beruházással érintett ingatlanán fenn-
álló tulajdonjogát igazoló, 60 napnál nem régebbi tulajdo-
ni lapot, vagy amennyiben az ingatlan nem tartozik és nem
is kerül a projektgazda tulajdonába, a tulajdonosnak a be-
ruházás megvalósításához történõ hozzájárulását igazoló
dokumentumot, amely megjelöli a projektgazdának az in-
gatlannal kapcsolatos jogát; környezetvédelmi és közleke-
dési beruházás esetén a projektgazda nyilatkozatát arról,
hogy a fejlesztéssel érintett területek a tulajdonában van-
nak, vagy a területek megszerzésének ütemtervét, vagy
amennyiben az ingatlan nem tartozik és nem is kerül a pro-
jektgazda tulajdonába, a tulajdonosnak a beruházás meg-
valósításához történõ hozzájárulását igazoló dokumentu-
mot, amely megjelöli a projektgazdának az ingatlannal
kapcsolatos jogát vagy a tulajdonos hozzájárulása meg-
szerzésének ütemtervét.”

(2) Az együttes rendelet 11. § (2) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvaló-
sítandó beruházás esetén a projektadatlaphoz csatolni
kell]

„f) nagyprojekt esetén a Bizottság 2006. december 8-i
1828/2006/EK rendeletének XXI. vagy XXII. számú mel-
léklete szerinti támogatási kérelmet.”

(3) Az együttes rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(6) Kiemelt projekt, valamint kétfordulós pályázat má-
sodik fordulója esetében a közremûködõ szervezet bizto-
sítja a projektgazdák számára a személyes konzultáció le-
hetõségét. Kiemelt projekt, valamint kétfordulós pályázat
második fordulója esetében az 5. § (5) bekezdésében fog-
lalt korlátozást nem kell alkalmazni.”

(4) Az együttes rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(6) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben a projekt
javasolt támogatása meghaladja az 1 milliárd forintot, az
NFÜ kikéri a miniszter, valamint az érintett RFT vélemé-
nyét a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A mi-
niszter – valamint regionális programok esetében az
RFT – és az NFÜ egyetértésének hiányában az NFÜ kéri a
Kormány jóváhagyását. Regionális program egyfordulós
pályázata esetén, amennyiben az akcióterv elõírta, vala-
mint a projekt javasolt támogatása nem haladja meg az
1 milliárd forintot, és a projektjavaslat az értékelés során a
felhívásban meghatározott pontszámot eléri, a közremû-

ködõ szervezet kikéri az érintett RFT véleményét a
9/A. §-ban meghatározott módon.”

16. §

Az együttes rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A közremûködõ szervezet elvégzi a projektjavaslat
teljességének és jogosultságának ellenõrzését a 6. §
(3)–(8) bekezdésében meghatározott módon. Kiemelt pro-
jekt, valamint kétfordulós pályázat második fordulója ese-
tében a közremûködõ szervezet a hiánypótlásra 15 napnál
hosszabb határidõt is megállapíthat. Amennyiben a hiány-
pótlásra a határidõ leteltétõl számított 15 napon belül sem
kerül sor, ez a projektjavaslat elutasítását eredményezi.”

17. §

(1) Az együttes rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A közremûködõ szervezet elvégzi a projektjavaslat
tartalmi értékelését a 7. § (1)–(11) bekezdésében meghatá-
rozott módon. Kiemelt projekt esetén, valamint kétfordu-
lós pályázat második fordulójában – a felhívás eltérõ ren-
delkezése hiányában – a projektjavaslatot nem kell pon-
tozni; az értékelõ javaslatot tehet – a 7. § (8) bekezdés
c) pontjában meghatározottakon túl – a projektjavaslat
meghatározott szempontok szerinti és meghatározott ha-
táridõn belüli átdolgozására is. Amennyiben a projekt-
kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (nor-
matív jellegû támogatás), a projektjavaslatokat nem kell
pontozni, a 7. § (8) bekezdése szerinti értékelõlap csak a
projekt-kiválasztási szempontoknak való megfelelõséget
tartalmazza. Az értékelõ a támogatási keret kimerülésének
az 5. § (8) bekezdése szerint megállapított idõpontját
követõen benyújtott projektjavaslat elutasítására tesz ja-
vaslatot.”

(2) Az együttes rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A (3)–(4) bekezdésben meghatározottak, valamint
a technikai segítségnyújtási projektek kivételével, az NFÜ
bíráló bizottságot állít fel és mûködtet a 8. §-ban meghatá-
rozott módon. Amennyiben az adott ülésen elbírált pro-
jektjavaslatok száma meghaladja az 50-et, a 8. §
(9)–(10) bekezdésében foglalt határidõt az NFÜ 8 nappal
meghosszabbíthatja.

(3) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben az egyes
projektek támogatási igénye nem haladja meg az 50 millió
forintot – vagy az NFÜ által ennél alacsonyabban megha-
tározott értéket –, és a projekt-kiválasztási szempontok
mérlegelést igényelnek (nem normatív jellegû támogatás),
az NFÜ egyszerûsített bíráló bizottságot állít fel és mûköd-
tet a 8. § (1) és (3)–(11) bekezdésében meghatározott
módon. Az egyszerûsített bíráló bizottság elnökét az
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NFÜ – vagy az NFÜ felkérése esetén a közremûködõ szer-
vezet –, titkárát a közremûködõ szervezet jelöli. Az elnök
felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az el-
járási szabályok betartását. Tagot jelölhet a közremûködõ
szervezet és az NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja nem-kor-
mányzati szakmai szervezet által delegált egy tag részvéte-
lét. A tagok száma 3 fõ. Amennyiben a közremûködõ szer-
vezet felett a tulajdonosi és irányítási jogokat nem a mi-
niszter gyakorolja, megfigyelõt jelölhet a miniszter.
Amennyiben az adott ülésen elbírált projektjavaslatok szá-
ma meghaladja az 50-et, a 8. § (9)–(10) bekezdésében fog-
lalt határidõt az NFÜ 8 nappal meghosszabbíthatja.”

(3) Az együttes rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben a pro-
jekt-kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést
(normatív jellegû támogatás), a közremûködõ szervezet
vezetõje vagy az általa felhatalmazott személy jóváhagyja
az értékelõ javaslatát, vagy részletes, írásban rögzített in-
doklás alapján elrendeli a projektjavaslat soron kívüli új-
bóli értékelését. Az NFÜ dönthet úgy, hogy normatív jelle-
gû támogatás esetén a (3) bekezdés szerinti egyszerûsített
bíráló bizottságot állít fel.”

18. §

(1) Az együttes rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási szerzõdést a közremûködõ szervezet
és a kedvezményezett köti meg. Nagyprojekt és közvetett
támogatás esetén a támogatási szerzõdést az NFÜ ellen-
jegyzi.”

(2) Az együttes rendelet 15. § (2) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[A támogatási szerzõdés megkötésének elõfeltétele,
hogy a kedvezményezett megküldi a közremûködõ szerve-
zetnek]

„e) amennyiben a projektgazda a projektadatlapot a
6. § (2) bekezdésének megfelelõen kizárólag elektroniku-
san, hitelesítés nélkül nyújtotta be, a kedvezményezett ne-
vében aláírásra jogosult aláírásával ellátott projektadat-
lapot.”

(3) Az együttes rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(6) A közremûködõ szervezet a támogatási szerzõdés
megkötéséhez szükséges dokumentumok kézhezvételét
követõ 10 napon belül az általa aláírt támogatási szerzõ-
dést a kedvezményezettnek megküldi. Amennyiben a
megküldött dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a
közremûködõ szervezet a kézhezvételt követõ 10 napon
belül, az összes hiány, illetve hiba egyidejû megjelölésé-
vel, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet.”

19. §

(1) Az együttes rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett tájékoztatja a közremûködõ
szervezetet, ha a szerzõdés hatályának idõtartama alatt a
szerzõdésben foglalt azonosító adatai, illetõleg a szerzõ-
dés teljesítésével összefüggõ adatai (pl. kapcsolattartó
adatai, bankszámlaszám) megváltoznak, legkésõbb a vál-
tozást követõ 5 napon belül.”

(2) Az együttes rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a kedvezményezett kezdeményezi a
támogatási szerzõdés módosítását, a közremûködõ szerve-
zet – ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét – a
módosításra irányuló kérelem benyújtását követõ 30 na-
pon belül megküldi a kedvezményezettnek a módosítás
tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasí-
tást és annak indoklását. A kedvezményezett köteles a kéz-
hezvételtõl számított 15 napon belül a támogatási szerzõ-
dés módosítását cégszerûen aláírva a közremûködõ szer-
vezet részére megküldeni.”

20. §

Az együttes rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A közremûködõ szervezet támogatási szerzõdéstõl el-
állhat, ha a támogatási szerzõdés aláírását – nagyprojekt
esetében az Európai Bizottság általi jóváhagyást – követõ
12 hónapon belül a kedvezményezett]

„a) a megvalósítás érdekében harmadik féltõl megvá-
sárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat leg-
alább azok tervezett összértékének 50%-át elérõ mérték-
ben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése
mellett – nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerzõ-
dést harmadik féllel nem köti meg; vagy”

21. §

Az együttes rendelet a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Támogatási szerzõdés helyett az NFÜ vagy a

közremûködõ szervezet támogatás odaítélésérõl szóló
döntés (a továbbiakban: támogatás odaítélésérõl szóló
döntés) alapján is nyújthat támogatást a kedvezményezett
részére. Támogatás odaítélésérõl szóló döntés esetén a
15. § (3) bekezdésében a támogatási szerzõdés megköté-
sén a támogatás odaítélésérõl szóló döntés meghozatalát, a
17. § (2) és (3) bekezdésében a támogatási szerzõdés mó-
dosításán a projekt módosítását, a 19. § (1) bekezdésében a
támogatási szerzõdéstõl történõ elálláson a támogatás oda-
ítélésérõl szóló döntés visszavonását, támogatási szerzõ-
dés aláírásán a támogatás odaítélésérõl szóló döntés keltét,
a 23. § (1) bekezdésében a támogatási szerzõdés megköté-
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sén a támogatás odaítélésérõl szóló döntés keltét kell érte-
ni. Ahol e rendelet támogatási szerzõdés megkötéséhez
feltételt szab meg, azon a támogatás kifizetéséhez szabott
feltételt kell érteni.”

22. §

Az együttes rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, és az együttes rendelet
20. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása során a hiánypótlás lehetõségét köteles a Kbt. 83. §
(2) bekezdésében, illetve 112. § (2) bekezdésében megha-
tározott körben biztosítani.

(3) A kedvezményezett – az elõrehaladási jelentésben – tá-
jékoztatja a közremûködõ szervezetet a közbeszerzési eljárás
megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak
eredményérõl. A kedvezményezett megküldi a közremûködõ
szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhí-
vást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített írás-
beli összegzést, a nyertes ajánlattevõvel kötött szerzõdést,
jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló ér-
tesítést és a KDB határozatát, valamint a Kbt. által elõírt ese-
tekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének
igazolását, amennyiben ezeket az elõrehaladási jelentés meg-
küldését megelõzõen még nem küldte meg. Az ajánlati, rész-
vételi, illetve ajánlattételi felhívást, és az ajánlatok elbírálásá-
nak befejezésekor készített írásbeli összegzést elektroniku-
san kell benyújtani.

(4) Jogorvoslati eljárás indulása esetén, amennyiben az
eljárást nem a közremûködõ szervezet vagy az irányító ha-
tóság kezdeményezte, a kedvezményezett haladéktalanul
megküldi a közremûködõ szervezetnek és az Európai
Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egy-
ségnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról
szóló értesítést. Amennyiben a KDB határozatában jogsér-
tés megtörténtét állapítja meg, a közremûködõ szervezet
szabálytalansági eljárást indít. A KDB határozatának kéz-
hezvételéig, illetve szabálytalansági eljárás esetén a sza-
bálytalansági eljárás lezárásáig a kedvezményezett felfüg-
geszti a folyamatban lévõ közbeszerzési eljárását, illetve
elhalasztja a szerzõdéskötést.

(5) Az NFÜ a honlapján közzéteheti:
a) az ajánlatok elbírálásakor készített írásbeli összeg-

zést a Kbt. 73. §-ával összhangban;
b) amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban

külön jogszabály szerint lefolytatott szabálytalansági eljá-
rásban a közremûködõ szervezet vagy az NFÜ szabályta-
lanságot állapít meg, a szabálytalanság tényét, elkövetésé-
nek módját és a szabálytalansággal érintett összeget.”

23. §

(1) Az együttes rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1 milliárd forintot nem meghaladó támogatással
megvalósuló projektek közösségi értékhatárokat elérõ
vagy meghaladó értékû közbeszerzései esetében a közbe-
szerzési eljárás megindításának szándékáról a kedvezmé-
nyezett az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás,
valamint a dokumentáció (a továbbiakban: közbeszerzési
dokumentumok) megküldésével az eljárás tervezett meg-
indítása elõtt legalább 15 munkanappal tájékoztatja a köz-
remûködõ szervezetet. Amennyiben a közremûködõ szer-
vezet az eljárás elõkészítésébe vagy az eljárásba a (3) be-
kezdésben, valamint külön jogszabályban meghatározott
módon be kívánja vonni az EKKE-t, a dokumentumok
megküldésével errõl haladéktalanul tájékoztatja.”

(2) Az együttes rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az EKKE – a közremûködõ szervezet
tájékoztatását követõen – az eljárás elõkészítése vagy le-
folytatása során dokumentumokat kér be vagy megfigyelõt
delegál, írásos szakértõi jelentést készít a kedvezménye-
zett és a közremûködõ szervezet részére.”

24. §

(1) Az együttes rendelet 22. § (2)–(5) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megin-
dítása elõtt legalább 30 munkanappal a beszerzés 12 hó-
napnál nem régebbi költségkalkulációját a közremûködõ
szervezet részére megküldi.

(3) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megin-
dítása elõtt legalább 30 munkanappal – amennyiben elõze-
tes összesített tájékoztató közzétételét kérelmezte – az elõ-
zetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési do-
kumentumokat jóváhagyás céljából a közremûködõ szer-
vezet részére megküldi. A közremûködõ szervezet a doku-
mentumokat az EKKE, közösségi értékhatárokat elérõ
vagy meghaladó értékû közbeszerzés esetén az ajánlati,
részvételi, illetve ajánlattételi felhívást a Gazdasági Ver-
senyhivatal részére is haladéktalanul továbbítja.

(4) A közremûködõ szervezet legfeljebb 15 munkana-
pon belül elvégzi a dokumentumok szakmai szempontú
minõség-ellenõrzését, az errõl készített jelentést az EKKE
részére megküldi. Az EKKE legkésõbb a közremûködõ
szervezet jelentésének kézhezvételét követõ 5 munkana-
pon belül elvégzi a dokumentumok közbeszerzési szem-
pontú minõség-ellenõrzését, az errõl készített jelentést a
közremûködõ szervezet részére megküldi. A közremûkö-
dõ szervezet az összesítõ jelentést a kedvezményezett ré-
szére megküldi. Az összesítõ jelentés alapján módosított
közbeszerzési dokumentumokat a kedvezményezett a köz-
remûködõ szervezet és az EKKE részére megküldi. A köz-
remûködõ szervezet és az EKKE a további észrevételeirõl
3 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

(5) A közbeszerzési bíráló bizottság szavazati joggal
nem rendelkezõ titkárát a közremûködõ szervezet, illetve
amennyiben a kedvezményezett központi költségvetési
szerv, a kedvezményezett jelöli. Szavazó tagot jelöl a ked-
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vezményezett, a közremûködõ szervezet és az NFÜ. A
kedvezményezett, a közremûködõ szervezet és az NFÜ ál-
tal jelölhetõ szavazó tagok számát az NFÜ vagy a feladat
delegálása esetén a közremûködõ szervezet határozza meg
oly módon, hogy a szavazó tagok száma legfeljebb 7 fõ, és
egyik szervezet sem jelöli a szavazó tagok több mint felét.
Megfigyelõt jelöl az EKKE. Szakértõt jelölhet a kedvez-
ményezett, a közremûködõ szervezet és az NFÜ.”

(2) Az együttes rendelet 22. § (8) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(8) A közremûködõ szervezet vezetõje egyetértése ese-
tén a szerzõdést ellenjegyzi. Támogatás csak a közremû-
ködõ szervezet vezetõje által ellenjegyzett szerzõdés alap-
ján felmerülõ költségekre folyósítható.”

25. §

Az együttes rendelet a következõ 22/A. §-sal és
22/B. §-sal egészül ki:

„22/A. § Amennyiben a kedvezményezett a 21–22. §
alapján köteles eljárni,

a) a közbeszerzési eljárás idõbeli ütemezését úgy terve-
zi meg, hogy a 21–22. §-ban meghatározott határidõkkel
összhangban álljon;

b) a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton
is megküldheti;

c) a közbeszerzési dokumentumok megküldésével egy-
idejûleg tájékoztatja a közremûködõ szervezetet a beszer-
zés becsült értékérõl, és feltünteti a projekt számát;

d) a közbeszerzési eljárás során a bontás, a bíráló bi-
zottság ülései, valamint az eredményhirdetés idõpontjáról
legalább két munkanappal elõbb tájékoztatja a közremû-
ködõ szervezetet és – amennyiben az eljárásban részt
vesz – az EKKE-t is;

e) a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõjével kö-
tött szerzõdés módosításáról – a módosítás tervezett idõ-
pontja elõtt a 21. § esetében legalább 15 munkanappal, a
22. § esetében legalább 30 munkanappal – tájékoztatja a
közremûködõ szervezetet, és bemutatja a módosítás jog-
szerûségét megalapozó körülményeket.

22/B. § Az akciótervben nevesítés céljából, illetve pá-
lyázatra benyújtott projektjavaslatok esetében a projekt-
gazda köteles a közremûködõ szervezetet a közbeszerzési
eljárások megindításáról a 21–22. §-ban foglalt határidõk
szerint tájékoztatni. Amennyiben a közremûködõ szerve-
zet, illetve az NFÜ a 21–22. §-ban meghatározott módon
kíván eljárni, a tájékoztatás kézhezvételét követõ 10 mun-
kanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.”

26. §

(1) Az együttes rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkö-
tésétõl kezdve hathavonta legalább egy alkalommal elõre-
haladási jelentést nyújt be a közremûködõ szervezethez.
Az elõrehaladási jelentést az NFÜ által meghatározott for-
mátumban, elektronikusan kell benyújtani. A támogatási
szerzõdésben az NFÜ elõírhatja, hogy az elõrehaladási je-
lentést a kedvezményezett papír alapon is köteles benyúj-
tani. A kétféle módon benyújtott elõrehaladási jelentésben
mutatkozó eltérés esetén a papír alapú és aláírt elõrehala-
dási jelentés tekintendõ hitelesnek azzal, hogy a papír ala-
pú és az elektronikus formájú elõrehaladási jelentés egye-
zõségérõl a kedvezményezett köteles gondoskodni.”

(2) Az együttes rendelet 23. § (4) bekezdésében a felve-
zetõ szövegrész helyébe a következõ felvezetõ szöveg lép:

„A jelentéshez az alábbi, az elõrehaladást igazoló doku-
mentumokat kell csatolni:”

(3) Az együttes rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett a beruházás megvalósításának
zárásától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások ese-
tében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rende-
let 57. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak.”

27. §

Az együttes rendelet 27. §-t megelõzõ alcíme helyébe az
„A közvetett támogatásra vonatkozó speciális szabályok”
alcím lép, és az együttes rendelet 27. § (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Közvetett támogatás esetében a címzettek kiválasz-
tása és a támogatás felhasználása során alkalmazandó eljá-
rást, valamint a projektgazda és a címzettek között köten-
dõ szerzõdés fõ pontjait az NFÜ a miniszterrel egyetértés-
ben a felhívásban, vagy ennek hiányában a projektgazda a
projektjavaslatban határozza meg.”

28. §

Az együttes rendelet 28. §-a a következõ (4) bekezdés-
sel egészül ki:

„(4) Ahol e rendelet napot említ, azon naptári napot kell
érteni.”

29. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben
is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az együt-
tes rendelet 11. § (1) bekezdésében a „4–10. §” szövegrész
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helyébe a „4–10. §, valamint a 3. § (9) bekezdése” szöveg
lép, és az együttes rendelet 21. § (2) bekezdése, 23. §
(4) bekezdés a) pontja, 19. § (2) bekezdésében az „és pénz-
ügyi eszköz” szövegrész, 25. § (4) bekezdésében a „ , költ-
ségvetési, önkormányzati intézmény, valamint” szöveg-
rész, valamint 27. § (2) bekezdésében az „ , illetve hitel, tõ-
ke vagy garancia” szövegrész hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-
ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejleszté-
si Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül he-
lyezésérõl;

c) az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és
az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;

d) a Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl;

e) a Bizottság 1828/2006/EK rendelete az
1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes
szabályairól.

(4) Az 1–28. §, valamint a (2) bekezdés e rendelet ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k., Dr. Veres János s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési pénzügyminiszter

miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
3/2008. (I. 11.) ÖTM

rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter
ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történõ

végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. §-ának (2) be-
kezdésében, 20/B. §-ának (2) bekezdésében, valamint
22. §-ának (4) és (9) bekezdéseiben kapott felhatalmazás
alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladat-
körömben a következõket rendelem el:

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása
alá tartozó szerveknél történõ végrehajtásáról szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az OKF-nél a 3. számú melléklet „A” részében fel-
sorolt ügyintézõi és ügyviteli munkakörök, továbbá a biz-
tonságtechnikai elõadó, az éjjeliõr, a fegyveres biztonsági
õr, a fegyveres biztonsági õrparancsnok, a felvezetõ (õrpa-
rancsnok helyettes), a kapus, a portás, a készültségi ügye-
letes, az õrparancsnok (õrségparancsnok-helyettes), az õr-
ségparancsnok, a telefonközpont-kezelõ és a telefonszere-
lõ munkakörök esetében kizárólag magyar állampolgársá-
gú személlyel létesíthetõ közalkalmazotti jogviszony.”

2. §

A Rendelet a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

[A Kjt. 20/B. § (2) bekezdéséhez]

„2/B. § Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazottak
esetében nem kötelezõ pályázat kiírása:

a) abban a munkakörben, amelyre vonatkozóan – 90 na-
pon belül – már legalább két alkalommal eredménytelen volt
a pályázati kiírás, és

b) abban a munkakörben, amelynek haladéktalan be-
töltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez
elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyúj-
tásához szükséges személyi feltételek más munkaszerve-
zési eszközzel nem biztosíthatóak.”

3. §

A Rendelet a következõ 3/C–3/D. §-okkal egészül ki:

[A Kjt. 22. § (4)–(5) és (9) bekezdéséhez]

„3/C. § (1) Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazot-
tak esetében a Kjt. 22. § (1)–(2) bekezdésével összefüg-
gésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával
összefüggõ munkakörnek minõsülnek a 3. számú mellék-
let „A” részében a meghatározott ügyintézõi munkakörök.

(2) Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazottak eseté-
ben nem kell gyakornoki idõt kikötni, ha a közalkalmazott
olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául
figyelembe vehetõ jogi szakvizsga, mérlegképes könyvelõ
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés, okleveles
könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat (PhD, DLA), a
tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illet-
ve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudomá-
nyos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.
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3/D. § (1) Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazot-
tak esetében a gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kö-
vetelmények két részbõl állnak: az általános követelmé-
nyekbõl és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekbõl.
Az általános követelmények teljesítését minden gyakor-
nok részére elõ kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szak-
mai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezés-
ben meghatározott munkakör, illetõleg az ahhoz kapcsoló-
dó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell,
hogy a gyakornok megismerje

a) a munkáltató tevékenységét, szervezeti és mûködési
szabályzatát, egyéb belsõ szabályzatait, kollektív szerzõ-
dését, valamint

b) az intézmény mûködési céljait, azok gyakorlati meg-
valósulását.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biz-
tosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkozta-
tási alapelveket, a katasztrófavédelmi tevékenység gya-
korlati feladatait,

b) megismerje a munkáltató tevékenységének sajátos
problémáit, valamint

c) elmélyítse a munkaköre ellátásához szükséges isme-
reteket.

(4) A katasztrófavédelmi intézményen belül történõ
munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet meg-
követelni a már teljesített általános követelmények elsajá-
tításának megismétlését.

(5) A munkáltató szakterületenként szakmai segítõt je-
löl ki, aki segíti a gyakornok felkészülését. Megfelelõ kép-
zettséggel, gyakorlattal rendelkezõ közalkalmazotti mun-
katárs hiányában a munkáltatóval hivatásos szolgálati jog-
viszonyban álló munkatárs is megbízható szakmai segítõ
tevékenység ellátásával. A szakmai segítõ szövegesen ér-
tékeli a gyakornok teljesítményét. Az intézmény vezetõje
döntése elõtt mérlegeli a szakmai segítõk együttesen kiala-
kított véleményét.

(6) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza
az elvégzett feladatokat.

(7) A munkáltató a munkakör önálló ellátásához szüksé-
ges gyakorlati, elméleti ismeretek számonkérése érdeké-
ben a gyakornok részére félévente vizsgafeladatot jelöl ki.
A vizsgafeladatot a szakmai vezetõ (segítõ) az önálló fel-
adatellátás szempontjából írásban értékeli.

(8) A szakmai vezetõ (segítõ) a gyakornok szakmai elõ-
rehaladásáról – a (6) bekezdés szerinti munkanaplót, vala-
mint a (7) bekezdés szerinti vizsgafeladatot is alapul vé-
ve – a munkáltató részére félévente értékelést készít. Az
értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által az adott idõszakban elvégzett fel-
adatok fõbb típusait,

b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,
valamint

c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati, elméleti is-
mereteket.

(9) A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet,
és amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos vélemé-
nyét az értékeléshez mellékelni kell.

(10) A munkáltató félévente a gyakornok tevékenységét
írásban – az elvégzett feladatok végrehajtása során nyúj-
tott teljesítmény és a számonkérés alapján – minõsíti. A
munkáltató a minõsítést a közalkalmazott közvetlen felet-
tese mellett – ha személyük nem azonos – a szakmai veze-
tõ (segítõ) értékelésének, javaslatának ismeretében készíti
el.

(11) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kötele-
zettségek, a gyakornoki idõ alatti számonkérés feltételei-
nek, és a gyakornok szakmai vezetõje (segítõje) feladatai-
nak részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmé-
nyek teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggõ
részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minõsítés
különös szabályait a munkáltató által megállapított gya-
kornoki szabályzat tartalmazza.”

4. §

(1) A Rendelet az e rendelet 1. melléklete szerinti
1/A. számú melléklettel egészül ki.

(2) A Rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti
2/A. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Rendelet 5. számú melléklete e rendelet 3. mellék-
lete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdésében az „1. számú” szö-
vegrész helyébe az „1–1/A. számú” szöveg lép.

(3) Ez a rendelet 2008. január 31-én hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. melléklet
a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez

„1/A. számú melléklet
a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazati
irányítása alá tartozó szervek

1. Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és alá-
rendelt szervei (a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
kivételével)

2. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ”
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2. melléklet
a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez

„2/A. számú melléklet
a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez

A 3. számú mellékletben felsorolt munkakörökben fog-
lalkoztatott közalkalmazottak felett munkáltatói jogkört
gyakorlók

1. Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõ-
igazgatója

2. Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója

3. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

4. Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tója

5. Országház Tûzoltó-parancsnokság parancsnoka

6. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója

7. JOGAR Továbbképzõ Központ és HOTEL igazga-
tója”

3. melléklet
a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez

A Rendelet 5. számú melléklete a következõ 6–7. pont-
tal egészül ki:

„6. Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és alá-
rendelt szervei (a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
kivételével)

7. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ”

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
4/2008. (I. 12.) ÖTM

rendelete
a Csongrád megyei cigány területi kisebbségi

önkormányzati képviselõk 2008. február 17. napjára
kitûzött idõközi választása eljárási határidõinek

és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdésének b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontjában meg-
állapított feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A területi listát legkésõbb 2008. január 22-én
16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 115/R. §]

(2) Ha a választópolgárt több helyen is jelöltnek ajánlot-
ták, legkésõbb 2008. január 29-én 16.00 óráig kell nyilat-
koznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. [Ve. 57. §]

2. §

A területi választási bizottság 2008. február 18-án
számlálja meg a szavazatokat és a szavazatszámlálás ered-
ményérõl jegyzõkönyvet állít ki. [Ve. 115/T. § (2) be-
kezdés]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
és 2008. február 29-én hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a területi és országos kisebbségi önkormányzati
képviselõk 2007. március 4. napjára kitûzött választása
eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról,
továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képvise-
lõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 29/2006.
(V. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 11/2006.
(XII. 7.) ÖTM rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
1/2008. (BK 2.) ÖTM

utasítása
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

hivatali szervezete Közszolgálati Szabályzatának
kiadásáról szóló 1/2007. (BK 1.) ÖTM utasítás

módosításáról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 10. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében ki-
adom az alábbi

utasítást:

1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um hivatali szervezete Közszolgálati Szabályzatának ki-
adásáról szóló 1/2007. (BK 1.) ÖTM utasítás (a továbbiak-
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ban: Ut.) Melléklete 9. pontjának elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A közszolgálati jogviszony létesítésének szándékát a
szervezeti egység vezetõje a Humánerõforrás és Civilkap-
csolati Fõosztály vezetõje útján írásban kezdeményezi a
kabinetfõnöknél.”

2. Az Ut. Mellékletének 17. és 18. pontjai helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„17. A Minisztérium köztisztviselõi munkakörei – jog-
szabályban meghatározott feltételek és munkakörök kivé-
telével – kizárólag pályázat útján tölthetõk be. A pályázati
kiírás kezdeményezését a hivatali szervezeti egység veze-
tõjének a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztályra
benyújtott elõterjesztése alapján a kabinetfõnök hagyja
jóvá.

18. A pályázat kiírásakor és a bírálás elõkészítésekor a
Ktv. 10. §-ának (1), (3)–(7), (9)–(10), (12)–(15) és (18) be-
kezdéseiben meghatározottak szerint kell eljárni. A pályá-
zat elbírálására létrehozott elõkészítõ bizottság egyik tagja
a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály képvi-
selõje.”

3. Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon
lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Baracska Község Önkormányzata
és Kajászó Község Önkormányzata

pályázatot hirdet
Baracska–Kajászó Községek Körjegyzõsége

aljegyzõi munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzseri
szakképesítés és közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– közigazgatási szervnél szerzett legalább kettõ évi
közigazgatási gyakorlat,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-
polgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratmásolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai elképzeléseket.

Az aljegyzõ feladata a körjegyzõ helyettesítése, vala-
mint a körjegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Az aljegyzõ illetményének megállapítása az 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a Ktv. 11/B. §-ának
(1) bekezdése alapján a próbaidõ 3 hónap.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani:
a) határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl

számított 15. nap,
b) helye: a pályázatot Baracska Község Önkormányza-

tának polgármesterénél – 2471 Baracska, Kossuth u. 29. –
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

A pályázatok elbírálásáról Baracska Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete és Kajászó Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete együttes ülés kereté-
ben dönt.

A pályázatokat a képviselõ-testületek a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belüli elsõ együttes ülésen
bírálják el.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Humánpolitikai csoport szervezeti egységhez
humánpolitikai referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû humánszervezõ, vagy

személyügyi szervezõ szakképesítés.

Elõnyt jelent: hasonló területen szerzett gyakorlat, köz-
igazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: a köztisztviselõkkel és munkavál-
lalókkal kapcsolatos humánpolitikai feladatok elõkészíté-
se, a döntést követõen azok végrehajtása.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
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és a helyi közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463. Cím: Bu-
dapest, 1024 Mechwart liget 1.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Városrendészeti csoport szervezeti egységhez
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más képzési formában szerzett végzettség,
vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi
vizsga.

Elõnyt jelent hasonló területen szerzett közigazgatási
gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok:
Budapest fõváros II. kerülete közterületei rendjének és

tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó
jogsértések hatékony megelõzése, megakadályozása,
szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, az
1999. évi LXIII. törvény (a közterület-felügyeletrõl) elõ-
írásainak megfelelõen.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463. Cím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda
szervezeti egységhez

közlekedési és közmû ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnök,

építõmérnök, vagy környezetmérnök szakképesítés.

Elõnyt jelent hasonló területen szerzett közigazgatási
gyakorlat, közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését, szakvizsgáját igazoló

okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat illetékes-

ségi területén a közutak és közterületek fenntartásával és
kezelésével, valamint a közmûvekkel kapcsolatos felada-
tok elvégzésének elõkészítése.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.
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A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464, vagy 346-5463. Cím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Bükkszenterzsébet Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 7–10. §-ai és a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján
kerül betöltésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy ezek alóli

mentesítés,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása,
– legalább hároméves közigazgatási gyakorlat,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát, az elõnyt biztosító feltétel okirati bizonyí-
tékának másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és a vonatkozó he-
lyi rendelet szerint. Szükség esetén szolgálati lakást bizto-
sítunk.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – azonnal be-
tölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ 3 hónap.
A pályázatot zárt borítékban Bükkszenterzsébet község

polgármesteréhez (3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság
u. 199.) címezve, „Pályázat jegyzõi munkakörre” jeligével
ellátva kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést követõ 30. nap 16.00 óra.

A pályázat elbírálásáról Bükkszenterzsébet Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete a pályázat benyújtási
határidejét követõ 30 napon belül dönt.

Csököly és Rinyakovácsi községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a képesítési követelményeknek megfelelõ iskolai

végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket.

A kinevezett körjegyzõ feladata a körjegyzõség hivata-
lának vezetése, az önkormányzati törvényben, illetve ága-
zati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései alapján.

A pályázatokat Csököly község polgármestere, Bognár
Zsolt részére kell benyújtani a 7526 Csököly, Petõfi
u. 100. címre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül kerül sor.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ a (82) 721-425-ös vagy a 06 (30) 217-6065-ös tele-
fonszámon.
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Dunavarsány Város
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és

közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai végzett-
ség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés,
gazdasági elemzõ és szakstatisztikus ügyintézõ, banki
ügyintézõ szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– helyismeret,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: a helyi adókkal kapcsolatos fel-
adatok.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, Dunavarsány Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
mûködési szabályzatában, valamint a Közszolgálati sza-
bályzatban foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának mb. jegyzõjéhez (Pohlmüllner Tamás)
kell benyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kos-
suth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „ Pályázat adóügyi
elõadói munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar-
sány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, a (24)
521-049-es telefonszámon és a titkarsag@dunavarsany.hu
e-mail címen.

Érpatak község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– számítógépes ismeret,
– szakirányú középiskolai végzettség vagy pénzügyi-

számviteli szakképesítés, vagy egyéb középiskolai vég-
zettség és mérlegképes könyvelõi szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hite-

les másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés.

Feladat: pénzügyi igazgatási és gazdálkodással kapcso-
latos feladatok ellátása.

A kinevezés határozatlan idõre létesül, 6 hónapos pró-
baidõ kikötésével.

A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. alapján.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázatot Érpatak község jegyzõje részére kell eljut-

tatni (4245 Érpatak, Béke utca 28.).
Érdeklõdni a (42) 268-804-es telefonszámon lehet.

Gara–Bácsszentgyörgy községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi (gazdálkodási) elõadói munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdász végzett-

ség, gazdálkodási szakon szerzett felsõfokú végzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú
pénzügyi, számviteli szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).
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Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél (polgármesteri hivatal) szer-

zett gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, s

ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
– részt vesz az intézmények költségvetésének tervezé-

sében,
– elkészíti az éves költségvetési beszámolót a képvi-

selõ-testületek részére,
– elõkészíti a költségvetési elõirányzatok módosításá-

ról szóló elõterjesztést,
– közremûködik a számviteli rend kialakításában és a

számlarend elkészítésében,
– kisebbségi önkormányzatokkal történõ kapcsolat-

tartás.

Munkavégzés helye: Körjegyzõségi Hivatal, Gara,
Kossuth L. u. 62.

A pályázati anyaghoz csatolandó:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján
történik.

A pályázati anyagot 2008. január 31-ig az alábbi posta-
címre lehet megküldeni: Gara–Bácsszentgyörgy községek
körjegyzõjének, 6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

Felvilágosítás kérhetõ: Striegl Jánosné körjegyzõtõl a
(79) 456-322-es telefonszámon.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Pályázati felhívás
az autóbusszal végzett, menetrend szerinti

személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. törvény alapján

Gyomaendrõd város közigazgatási területén végzendõ
helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási

szerzõdés keretében történõ ellátása tárgyában

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. rendelkezései
alapján Gyomaendrõd város közigazgatási területén vég-
zendõ helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szer-
zõdés keretében történõ ellátására nyilvános pályázatot
ír ki.

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató napi
szinten mintegy 260 km hasznos teljesítménnyel, 4 db
autóbusszal és 3 sofõrrel látja el.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó
vagy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállítás céljára alapított társaság feleljen meg az autó-
busszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény által meghatározott köve-
telményeknek, továbbá amennyiben

– nevére szólóan megvásárolja a pályázati kiírást,
– nem állnak fenn vele szemben az abban foglalt kizáró

okok,
– megfelel a szakmai, mûszaki és pénzügyi alkalmas-

sági feltételeknek és
– az elõírt tartalmi és formai követelményeknek megfe-

lelõ ajánlatot nyújt be.

Magyarországon be nem jegyzett szolgáltató a pályáza-
ton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti or-
szágban a külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás
a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben és a pályázat
elnyerése esetén vállalja a Magyarországon történõ letele-
pedést.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Gyomaendrõd Város
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongaz-
dálkodási Osztályán (5500 Gyomaendrõd, Szabadság
tér 1.) A pályázati kiírás ára 50 000 + áfa = 60 000 Ft.

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenérté-
két a pályázat kiírónak az Endrõd és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 53200125-11062402 sz. bankszámlá-
jára kell átutalni. Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell
a befizetés jogcímének: „Gyomaendrõd, autóbusz-közle-
kedés”.

A pályázati kiírás pályázó, illetve közös ajánlat esetén a
közös pályázók egyike által történõ megvásárlása az eljá-
rásban való részvétel feltétele. A kiírás rendelkezésre bo-
csátásának feltétele a befizetést igazoló feladóvény vagy
banki értesítõ bemutatása. A pályázati kiírás személye-
sen átvehetõ a fentebb megjelölt címen, munkanapokon
8.00–12.00 óráig.

Az ajánlattétel határideje: 2008. március 12. szerda.

Az elbírálás módja: a szabályszerûen benyújtott pályá-
zatokat a képviselõ-testület által megbízott bírálóbizottság
értékeli a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági
feltételek és bírálati szempontok alapján, a pályázatot kiíró
képviselõ-testület a pályázat nyertesének az összességé-
ben legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót hirdeti ki.

Az elbírálás szempontjai:
– A jelenleg érvényes menetrendhez viszonyított járat-

gyakoriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfe-
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lelõen, figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó
intézményrendszer elérhetõségére.

– A szolgáltatások minõségével szemben támasztott
elvárások (pl.: eljutási sebesség, gyakoriság, pontosság,
megbízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság).

– Mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõ-
ségeinek biztosítása.

– A szolgáltatások közötti összhang és a szolgáltatók
közötti együttmûködés a menetrend, az átszállási lehetõsé-
gek és az utastájékoztatás tekintetében.

– A jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvo-
nala, az üzemeltetés környezeti hatásai.

– A személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási
feltételek.

– Az önkormányzati támogatás mértéke és menet-
jegy-, bérletárak.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2008. ápri-
lis 4.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2008. ápri-
lis 14.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. ápri-
lis 30.

A szerzõdés idõtartama: 8 év.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

állást hirdet
pénzügyi, gazdálkodási elõadói munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: nem rendszeres jövedelmek bérszám-
fejtése, tb-ügyintézés, egészségügyi feladatok ellátásával
kapcsolatos OEP-feladatok, pályázat pénzügyi elszámolá-
sa, képviselõ-testületi elõterjesztések készítése, személyi
jövedelemadó bevallásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, vagy egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli, felsõfokú
szakképesítés.

Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása,
valamint 6 hónap próbaidõ kikötése a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv. alapján, va-
lamint a helyi közszolgálati szabályzat szerint történik.

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban (2117 Isaszeg,
Rákóczi utca 45.) Csóry Józsefné humánpolitikai referens-
nél lehet 2008. február 15-ig.

Jászárokszállás város jegyzõje
pályázatot ír ki

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatal
építéshatósági ügyintézõi álláshelyére

Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése, végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási ideje: a Belügyi Közlönyben való
megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ héten.

Az állás betölthetõ: a pályázati elbírálást követõen
azonnal.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázatot Jászárokszállás város jegyzõjéhez kell
eljuttatni (Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala,
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.).

Érdeklõdni a fenti címen és az (57) 531-054-es telefon-
számon lehet.
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Jászárokszállás város jegyzõje
pályázatot ír ki

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatal
adóigazgatási ügyintézõi álláshelyére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

1. számú melléklet I/16. pontjában meghatározott szak-
képzettség valamelyikének megléte.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási ideje: a Belügyi Közlönyben való
megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ héten.

Az állás betölthetõ: a pályázati elbírálást követõen
azonnal.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázatot Jászárokszállás város jegyzõjéhez kell
eljuttatni (Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala,
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.).

Érdeklõdni a fenti címen és az (57) 531-054-es telefon-
számon lehet.

Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
mûszaki osztályvezetõ állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki szak-

képzettség, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû település-
mérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– a közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatkör: a Mûszaki osztály vezetése, I. fo-
kú építéshatósági feladatok ellátása és koordinálása, az ön-
kormányzati beruházásokkal, környezetvédelemmel, nö-
vényvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályokban,
a helyi rendeletekben és a munkaköri leírásban foglaltak
alapján, a képviselõ-testület 100%-os tulajdonában lévõ
KUNÉPSZOLG Kft.-vel való kapcsolattartás.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Kiskunlacháza Nagyköz-
ség Önkormányzata jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., telefon: 06 (24)
519-830. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat mûszaki osz-
tályvezetõi állás betöltésére”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet Szarvákné

dr. Garai Ágnes jegyzõnél a 06 (24) 519-830-as telefon-
számon.

Mezõberény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

(5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet

okmányirodai ügyintézõi munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
Okmányirodai igazgatási feladatok [9/1995. (II. 3.)

Korm. r.]:
A II. besorolási osztályban:
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy kö-

zépiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai
szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
nyilvántartási és okmányügyintézõ, számítástechnikai
programozó, számítógép-rendszerprogramozó, informá-

234 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2. szám



ciórendszer-szervezõ, számítástechnikai szoftverüzemel-
tetõ szakképesítés.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik OKJ szerinti
nyilvántartási és okmányügyintézõ szakképesítéssel, úgy
azt a polgármesteri hivatal által történõ beiskolázás szerint
meg kell szerezni.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– közlekedésigazgatási feladatok,
– általános okmányirodai munkák,
– választások informatikai feladataiban közremûködés.

Elõnyt jelent: nyilvántartási és okmányügyintézõ OKJ-s
szakképesítés.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-

solatát.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közszolgálati sza-
bályzat rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ közzétételt követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 15 napon belül.

Az álláshely leghamarabb 2008. március 1-jétõl tölt-
hetõ be.

Jelentkezések benyújtása: személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Mezõberény város jegyzõjének cí-
mezve, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Rauné Kovács Magdolna aljegyzõtõl a (66)
515-204-es telefonszámon.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
1 fõ antidiszkriminációs ügyintézõi álláshely

határozott idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– tudományegyetem állam- és jogtudományi karán

szerzett jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentum másolatát.

Ellátandó feladat:
– esélyegyenlõségi jogi tanácsadás,
– romareferensi feladatok.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak
szerint.

A pályázat benyújtásának helye: Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje, 3525 Miskolc,
Városház tér 8.

Érdeklõdni a (46) 512-788-as telefonszámon lehet.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
természetvédelmi referens munkakör betöltésére

A referens részletes feladatait a polgármesteri hivatal
ügyrendje tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 20. pontjában meg-
jelölt felsõfokú állami iskolai végzettség valamelyikének a
megléte.

Elõnyt jelent:
– a természetvédelem vagy a környezetvédelem terüle-

tén szerzett gyakorlat,
– társalgási szintû angol- vagy németnyelv-ismeret.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata hatályos rendelete alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõ leteltét követõ 5. nap.

A benyújtott pályázatot a jegyzõ mint munkáltató bí-
rálja el.
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A megbízás kezdete: 2008. március 1.
A megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Személyügyi csoportjához (4400 Nyíregy-
háza, Kossuth tér 1. „A” ép. I. em. 130.) kell benyújtani.

Örkény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– németnyelv-tudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozott idõre szól, elõreláthatólag
2011. április 30-áig.

Próbaidõ: 3 hónap.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény-

ben foglaltak szerint.
Ellátandó feladatok: jegyzõi titkársági feladatok.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést követõ 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15. nap.
Az állás betölthetõ: 2008. március 3-ától.
A jegyzõ fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredmény-

telennek nyilvánítására.
A pályázatot zárt borítékban Örkény város jegyzõje ré-

szére (2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.) kell benyújtani.

Õrtilos és Zákányfalu Községek Képviselõ-tesülete
pályázatot ír ki

körjegyzõi állás betöltésére Õrtilos székhellyel

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzseri szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok

másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Ellátandó feladat: A pályázatot kiíró önkormányzatok
körjegyzõi feladatainak ellátása.

Egyéb tudnivalók:
Az állás a pályázat elbírálását követõ hó elsõ napjától

tölthetõ be, a kinevezés határozatlan idõre szól.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szerint.
Szolgálati lakás nem biztosított.
Próbaidõ: 6 hónap.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben és az Önkormányzatok Közlönyében történõ
megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül, együttes képviselõ-testületi
ülésen.

A pályázatot benyújtani – személyesen vagy postai
úton – Kunos Zoltánné, Õrtilos község polgármesterénél
lehet két példányban. Cím: 8854 Õrtilos, Rákóczi u. 29.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Kunos Zol-
tánné polgármesternél a (82) 735-850-es telefonszámon.

Pusztamonostor és Jászágó
községek önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
Pusztamonostor–Jászágó Körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
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A pályázat mellékletei:
– részletes önéletrajz, mely tartalmazza az eddigi mun-

kakörök, tevékenységek leírását,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– körjegyzõi munkakörrel kapcsolatos szakmai, veze-

tõi elképzelések (max: 5 oldal),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A kinevezésben a képviselõ-testület három hónap pró-
baidõt köt ki az 1992. évi XXIII. törvény 11/B. § (1) pontja
alapján.

Az állás betölthetõ: 2008. március 1-jétõl.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– pénzügyi területen szerzett jártasság,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– további szakmai képesítések (pályázatírási stb.),
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– saját személygépkocsi,
– idegennyelv-ismeret.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
löny megjelenését követõ 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának címe: Pusztamonostor Községi
Önkormányzat, 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázó személyes meghallgatására – elõzetes értesí-
tést követõen – a döntéshozatal elõtt kerül sor.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ együttes képviselõ-testületi ülésen.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Puszta-
monostor község polgármestere, tel.: (57) 521-761, vala-
mint Jászágó község polgármestere, tel.: (57) 426-020.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Pusztamonostor község jegyzõje
pályázatot hirdet

önkormányzati költségvetési, gazdálkodási ügyintézõ
köztisztviselõi álláshelyre

A munkakör feladatai: önkormányzati költségvetés,
zárszámadás készítése, a gazdálkodás szabályszerûségé-
nek biztosítása, pénzügyi támogatásokra irányuló pályáza-
tok elkészítése, az önkormányzat pénzügyi szabályzatai-

nak karbantartása, 2008. március 1-jétõl a körjegyzõség
pénzügyeinek intézése, a körjegyzõséggel kialakítandó
pénzügyi csoport vezetése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség, de legalább felsõfo-

kú képzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves önkormányzati gazdálkodási terüle-

ten szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû informatikai képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
– képesítéseit igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásban

részt vevõk megismerhetik.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– meglévõ közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
– helybenlakás, vagy közeli településen,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.

Az állás betölthetõ 2008. február 1-jétõl, illetve az elbí-
rálást követõen azonnal.

A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõi törvény sza-
bályai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat benyújtási helye: polgármesteri hivatal,
5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a következõ
telefonszámon kérhetõ: (57) 521-762.

Romhány és Alsópetény községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi elõadói állásra

A közigazgatási szerv megnevezése: Romhány–Alsó-
petény Körjegyzõsége.

A munkavégzés helye: Romhány–Alsópetény Körjegy-
zõségének alsópetényi kirendeltsége.

Pályázati feltételek:
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy kö-

zépiskolai végzettség és az OKJ szerint középfokú pénz-
ügyi-számviteli szakképesítés,

– középfokú számítástechnikai szakképesítés,
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– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Elõnyt jelent:
– költségvetési területen szerzett gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot Romhány–Alsópetény községek körjegy-

zõjéhez kell benyújtani vagy megküldeni. Cím: 2654
Romhány, Kossuth út 63.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
ad: Pleváné Szabó Marianna körjegyzõ, telefon: (30)
455-5283.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki-építésügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szakirányú felsõfokú végzettség: egyetemi vagy fõis-

kolai szintû építésmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ,
magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szin-
tû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakkép-
zettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

iratok fénymásolatát.

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való szakmai elõkészítése, a feladatkör ellátására

létesített munkakör betöltése határozatlan idõtartamú ki-
nevezés alapján létesítendõ teljes munkaidõs közszolgálati
jogviszonyban.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegé-
szítésérõl és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló
15/2003. (XI. 12.) önkormányzati rendeletben, valamint a
polgármesteri hivatal közszolgálati szabályzatában meg-
határozottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történt közzétételétõl
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történt közzétételét követõ
tizenöt napon belül Simontornya város jegyzõje dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be, hat
hónap próbaidõ kitöltésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Simontornya város jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani a 7081 Simontornya,
Szent István király utca 1. címre. A borítékon feltünte-
tendõ: „Pályázat mûszaki-építésügyi ügyintézõi munkakör
betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929-es telefonszámon.

Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

az Ötv. 36. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Általános feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Szakmai feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Egyéb feltétel:
– számítógép használatának ismerete.

A pályázat elbírálásánál az angol vagy német nyelv álla-
milag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt isme-
rete elõnyt jelent.
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A pályázatokat a hirdetménynek a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenését követõ 15 napon belül Solymár
Nagyközség Önkormányzatának polgármesteréhez kell
benyújtani [2083 Solymár, József Attila u. 1., telefon: 06
(26) 560-600, fax: 06 (26) 560-609].

A pályázat a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen kerül elbírálásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázói kérelmet,
– fényképes önéletrajzot,
– az oklevelek, bizonyítványok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
gyámügyi igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász vagy igazgatásszervezõ végzettség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus végzettség

és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gya-
korlat,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirá-
nyú továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási
szervezõ szakképzettség.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat
alapján.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt. Az állás az elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Bara-
bás Csilla gyámhivatal-vezetõnél, telefon: (74) 504-203,
412-217, 412-418.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Gyámügyi
ügyintézõi pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász vagy igazgatásszervezõ végzettség.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat alap-
ján.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város

jegyzõje dönt. Az állás az elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Faragó
Ágnes hatósági irodavezetõnél, telefon: (74) 504-150.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Igazgatási
ügyintézõi pályázat”.
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Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõi munkakör
betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Tab Város Polgár-
mesteri Hivatala (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, vagy
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-

számviteli szakképesítés, gazdasági elemzõ és szakstatisz-
tikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés, vagy

– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi,
illetve azzal egyenértékû képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a mérlegképes
könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés.

Ellátandó feladatok:
Közremûködik a költségvetési koncepció, az önkor-

mányzat költségvetési rendelettervezetének, zárszámadási
rendelettervezetének és a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolók elkészítésével, a költségvetés végrehaj-
tásával összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátásában, a
pályázatok pénzügyi részének elõkészítésében. Ellátja a
számlázási feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján kerülnek
megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés a pénzügyi-gazdálkodási munkatárs fizetés

nélküli szabadsága idejére, legfeljebb 2009. július 10. nap-
jáig, határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésé-
vel. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

A pályázatot Tab város jegyzõje címére kell benyújtani:
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tel.: (84) 525-901.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (84) 525-901.

Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör
betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Tab Város Polgár-
mesteri Hivatala (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, vagy
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-

számviteli szakképesítés, gazdasági elemzõ és szakstatisz-
tikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés, vagy

– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi,
illetve azzal egyenértékû képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a mérlegképes
könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés.

Ellátandó feladatok:
Ellátja a polgármesteri hivatal, valamint a körjegyzõ-

séghez tartozó 5 település (Bábonymegyer, Lulla, Sérsek-
szõlõs, Zala és Torvaj községek) pénztárosi feladatait,
készpénzfizetések és bevételek szabályszerû lebonyolítá-
sát, nyilvántartások vezetését. Gondoskodik a költségveté-
si törvényben meghatározott támogatások igénylésének
elkészítésérõl. Elvégzi a bér- és bérjellegû kifizetések
számfejtését, az adatszolgáltatási kötelezettségnek havon-
ta eleget tesz a MÁK felé.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján kerülnek
megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ: 2008. április 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-

idõ kikötésével. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázatot Tab város jegyzõje címére kell benyújtani:
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tel.: (84) 525-901.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (84) 525-901.
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Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

költségvetési ügyintézõi munkakör
betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Tab Város Polgár-
mesteri Hivatala (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, vagy
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-

számviteli szakképesítés, gazdasági elemzõ és szakstatisz-
tikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés, vagy

– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi,
illetve azzal egyenértékû képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a mérlegképes
könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés.

Ellátandó feladatok:
Elõkészíti a könyvelés bizonylatait, kijelöli a számla-

összefüggéseket. Vezeti az analitikus és fõkönyvi nyilván-
tartásokat. Ellátja Tab Város Polgármesteri Hivatala, vala-
mint 2 részben önállóan gazdálkodó intézmény számítógé-
pes könyvelését, a statisztikai adatszolgáltatást. Közremû-
ködik a számlázásokban.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján kerülnek
megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-

idõ kikötésével. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázatot Tab város jegyzõje címére kell benyújtani:
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tel.: (84) 525-901.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (84) 525-901.

Tar Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett képesítés,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

Elõnyt jelent:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett diploma,
– legalább középfokú államilag elismert (C típusú) an-

gol- vagy németnyelv-vizsga,
– helybenlakás.

A pályázatot Tar község polgármesterének címezve
(3073 Tar, Szondi út 92.) lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ
testületi ülésen történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

városmarketing és külkapcsolati referens munkakör
betöltésére

Ellátandó feladatok: városmarketing feladatok ellátása,
önkormányzati kapcsolatok szervezése. A település érté-
kei ismertségének növelése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû idegenforgalmi szak-

irányú végzettség, vagy felsõfokú állami iskolai végzett-
ség és legalább felsõfokú OKJ-s szakmai képesítés,

– angol vagy német legalább középfokú C típusú álla-
mi nyelvvizsga,
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– MS World, Excel, PowerPoint felhasználói szintû is-
merete,

– jó kommunikációs képesség.

Elõnyt jelent:
– pályázatkészítési szakmai képesítés és gyakorlat,
– területfejlesztési vagy településfejlesztési gyakorlat,
– több nyelv társalgási szintû ismerete,
– internetes felületek kezelésében szerzett jártasság.

A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõen
azonnal.

Kinevezés: határozatlan idõre 6 hónap próbaidõvel.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben való megje-

lenéstõl számított 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 30 napon belül.
A benyújtás helye: Baranya Pál jegyzõ, Tiszafüred

Város Polgármesteri Hivatala, 5350 Tiszafüred, Fõ utca 1.
Tel.: (59) 510-520, fax: 59/351-701.
E-mail: tfured.j@externet.hu

Tóalmás Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles köz-
igazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási
Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatá-
si jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítéssel és legalább kétéves, jegyzõi munkakörben
eltöltött gyakorlattal rendelkezik.

A pályázónak meg kell felelni a Ktv. szerinti általános
alkalmazási feltételeknek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratának közjegyzõ ál-

tal hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

melyet a személyes meghallgatásig pótolhat,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai, vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– kettõnél több éves jegyzõi szakmai gyakorlat,
– informatikai ismeretekkel rendelkezõ pályázó,
– további szakmai képesítések (pályázatírás),
– államilag elismert nyelvvizsga.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálója: Tóalmás Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete, amely a pályázókat személye-
sen meghallgatja.

A képviselõ-testület jogi és ügyrendi bizottsága a pályá-
zatokat bontja és véleményezi.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-

idõ lejártát követõ 30 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, melyben hat hónap

próbaidõ kerül kikötésre.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi

XXII. törvény (Ktv.) elõírása szerint történik.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel kell Tóalmás község polgármeste-
rének (2252 Tóalmás, Fõ tér 1–3.) címére benyújtani.

További információt nyújt: Kovács Magdolna polgár-
mester a (29) 426-001-es, valamint a (20) 330-7182-es te-
lefonszámon.

Üröm Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Üröm Község Polgármesteri Hivatalába
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben elõírt iskolai végzettség megléte (szakirányú közép-
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fokú vagy fõiskolai végzettség, vagy mérlegképes köny-
velõi szakképesítés),

– felhasználási szintû számítógépes ismeretek.

A pénzügyi ügyintézõ feladata elsõsorban:
– pénzár kezelése, könyvelési és általános pénzügyi

ügyintézés.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. tv., valamint az önkormányzat helyi
rendeletében szabályozottak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
6 hónapos próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– pénztári gyakorlat.

A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez a 2096 Üröm, Iskola u. 10. címen.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet a 06 (26)
350-054-es telefonszámon (103 mellék).

Üröm Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Üröm Polgármesteri Hivatalába
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett szakképzettség,
– felhasználási szintû számítógépes ismeretek.

A mûszaki ügyintézõ feladata elsõsorban:
– teljes körû építéshatósági ügyintézés, építéshatósági

ellenõrzések.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint az önkormányzat helyi
rendeletében szabályozottak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
6 hónapos próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– beruházás területén szerzett gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez, 2096 Üröm, Iskola u. 10. címen.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: a 06 (26)
350-054-es telefonszámon (103 mellék).

Üröm Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Üröm Polgármesteri Hivatalába
építmény-adóügyi elõadó munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben az I/16. feladatkörre elõírt végzettség megléte,
– felhasználási szintû számítógépes ismeretek.

Az építmény-adóügyi elõadó feladata elsõsorban:
– az építményadó-bevallások kezelése, kivetése, leve-

lezések, a befizetett építményadó könyvelése, szükség
esetén helyszíni ellenõrzés tartása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint az önkormányzat helyi
rendeletében szabályozottak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
6 hónapos próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez az, aki adóügyi
munkaterületen már gyakorlatot szerzett.

A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez, 2096 Üröm, Iskola u. 10. címen.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: 06 (26)
350-054-es telefonszámon (103 mellék).

Balkány Város Polgármesteri Hivatal jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ellenõrzési és intézményfelügyeleti iroda
irodavezetõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és mérlegképes

könyvelõi szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés
[ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyil-
vántartás valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek
megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
(igazolvánnyal),

– legalább 2 év közigazgatási/önkormányzati pénzügyi
területen szerzett gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– az iroda vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján. Az irodavezetõ irodavezetõi pót-
lékra, illetve saját gépjármû használatával kapcsolatos
költségtérítésre jogosult.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 15.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõ leteltét kö-

vetõen a jegyzõ dönt.
A pályázatokat zárt borítékban Balkány város jegyzõjé-

hez lehet benyújtani (4233 Balkány, Rákóczi u. 8.).
További felvilágosítás kérhetõ dr. Mezõsi Mariann

megbízott jegyzõtõl, telefon: (42) 561-000.

A Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal vezetõje
pályázatot hirdet

a Dorogi Körzeti Földhivatalnál
hivatalvezetõi munkakör betöltésére

Címe: Dorogi Körzeti Földhivatal, 2510 Dorog, Hant-
ken Miksa u. 8–9.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik szakirányú fel-
sõfokú iskolai végzettséggel és legalább 2 éves vezetési
gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

A hivatalvezetõ feladatai:
– a körzeti hivatal illetékességi területén a földtulaj-

don, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilván-
tartás, a földértékelés, a földmérés és térképészet külön
jogszabályokban meghatározott hatósági feladatai ellátá-
sának az irányítása,

– munkáltatói jogkör gyakorlása, a szakmai tevékeny-
ség ellátásához szükséges eszközrendszer biztosítása.

Az állás betöltésének feltételei:
– szakirányú felsõfokú végzettség (jogi, államigazga-

tási, földmérõ, ingatlan-nyilvántartási, agrár),
– vezetõi feladatok ellátásához szükséges döntési, szer-

vezési, vezetési, tárgyalási, kapcsolatteremtési készség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az

eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével,
– felsõfokú iskolai végzettséget igazoló okirat máso-

latát,
– vezetõi elképzeléseinek rövid leírását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vezetõi munkakör ellátására alkalmas egészségi ál-

lapot orvosi igazolását.
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Elõnyt jelent:
– egyetemi végzettség,
– költségvetési intézmény gazdálkodásában való jár-

tasság,
– közigazgatási szakvizsga megléte.

A körzeti hivatalvezetõi megbízás köztisztviselõi kine-
vezéssel, fõosztály-vezetõi besorolással, határozott idõre
szól: 2013. augusztus 14-ig.

Illetményének és juttatásainak megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. tv. alapján történik.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30 napon belül a Komárom-Esztergom Me-
gyei Földhivatalhoz (2500 Esztergom, Rudnay S. tér 2.)
kell benyújtani.

A pályázatok elbírálására a beérkezést követõ 30 napon
belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pallagi Béla megyei hivatalvezetõ, telefon: (33) 510-835.

Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

pályázatot hirdet
közterületfelügyelet-vezetõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– szervezi, vezeti, irányítja Újbuda közterület-felügye-

leti munkáját.

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– képesítési elõírás: felsõfokú szakirányú, a 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti 13. fel-
adatkörnél meghatározott végzettség.

Elõnyt jelent:
– közterület-felügyelõi vizsga,
– kiemelkedõ szervezõi és kapcsolatteremtõ készség,

– jó kommunikációs és együttmûködési képesség,
– gépjármû-vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselõ-testületének rendelete alapján történik.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 21.

16 óra.
A pályázatot Molnár Gyula polgármesternek címezve

kell benyújtani „Közterületfelügyelet-vezetõ” jelige meg-
jelöléssel. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Elbírálás határideje: 2008. március 26.
A munkakör betöltésének határideje: 2008. április 15.

Csatolandó iratok:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes

szakmai önéletrajz,
– hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

másolatai,
– motivációs levél.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhe-
tõ Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Osztály Humánpolitikai
csoportjától, telefon: 372-4507.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap elején és közepén je-
lenik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 47 000 Ft + áfa.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Hivatalos Közlönykiadó erejéhez mérten hozzá
kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû és
hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az 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
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesi.tiborne@otm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 266-9290/240, 241-es mellék.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 29 232 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 14 616 Ft áfával. Egy példány ára: 1365 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

08.0250 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.9
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


