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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
102/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelete
az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes
nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott
programok monitoring rendszerének kialakításáról
és mûködésérõl
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes
személyekre, jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetekre, akik, illetve amelyek programjaik végrehajtásához az Európai Unió
által nyújtott pénzügyi támogatásokat, egyéb nemzetközi
segélyprogramokat, az ezekhez társuló központi költségvetési forrásokat használnak fel. A 18. § (4) bekezdése
alkalmazásában a rendelet hatálya kiterjed a hazai forrásokból finanszírozott támogatásokra is.
(2) A rendelet szabályozza a fejlesztési programok tervezésének elõsegítésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok végrehajtásának monitoring rendszerét.

2. §
(1) A rendelet alkalmazásában
a) Egységes Monitoring Információs Rendszer
(EMIR): a strukturális alapokból, a Kohéziós Alapból,
a PHARE-ból, az Átmeneti Támogatásból, a Schengen
Alapból, az Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból, valamint az ezekhez társuló
hazai forrásokból megvalósuló programokkal és projektekkel kapcsolatos menedzsment (végrehajtási és kifizetési), monitoring, illetve ellenõrzési, szabálytalanságkezelési és számviteli feladatokat támogató információtechnológiai rendszer;
b) Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási
Mechanizmus: az EFTA tagországok által létrehozott
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támogatási alap, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak
az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentéséhez;
c) fejlesztési program: a nemzeti támogatások és a mindenkori kohéziós stratégiákban, Nemzeti Fejlesztési Tervben, illetve Nemzeti Stratégiai Referencia Keretben foglalt
programok;
d) jelentéstevõ: az adott szektor monitoring jelentéseinek összeállításáért felelõs tisztviselõ;
e) Központi Monitoring Bizottság (KMB): az országban rendelkezésre álló nemzetközi és nemzeti támogatással megvalósuló programok végrehajtását figyelemmel
kísérõ, koordináló, értékelõ testület;
f) közremûködõ szervezetek: a strukturális alapok és a
Kohéziós Alap kezelése során eljáró szervezet, a strukturális alapok esetén az irányító hatóság által átruházott
hatáskörben;
g) monitoring: a források felhasználásának (pénzügyi
monitoring), az eredményeknek és a teljesítményeknek
(szakmai monitoring) mindenre kiterjedõ – többek között
szabályossági, hatékonysági és célszerûségi – vizsgálata
rendszeres jelleggel projekt, illetve program szinten;
h) monitoring bizottság: monitoring tevékenységet
végzõ, elsõsorban a program megvalósításában részt vevõ
partnerek képviselõibõl álló, önálló jogalanyisággal nem
rendelkezõ testület;
i) monitoring egységek: olyan államigazgatási szervezeti egységek, amelyek a maguk szakterületén monitoring
szakmai eszközök és módszerek felhasználásával támogatják a döntés-elõkészítõ tevékenységet;
j) monitoring rendszer: a monitoring tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, testületek és eszközök, eljárásrendek, valamint az ezek mûködtetése érdekében foganatosított intézkedések összessége;
k) Monitoring Vegyes Bizottság (MVB): az Európai
Unió és a magyar szakértõk által közösen elvégzendõ monitoring tevékenység ellátására létrehozott testület, amely
felügyeli és koordinálja az Európai Unió által finanszírozott, a csatlakozás után is fennmaradó elõcsatlakozási eszközök (PHARE, SAPARD), valamint az Átmeneti Támogatás célkitûzései megvalósításának folyamatát;
l) nemzetközi segély, támogatás: nemzetközi megállapodás alapján a Magyar Köztársaságnak juttatott pénzügyi
támogatás;
m) Nemzeti Kapcsolattartó: a PHARE és az Átmeneti
Támogatás esetén a Nemzeti Koordinátor, a Schengen
Alap esetén a felelõs hatóság által kijelölt személy, az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus esetén a
Nemzeti Fejlesztési Hivatal;
n) nemzeti támogatás: a Magyar Köztársaság költségvetésébõl finanszírozott, bármilyen formában nyújtott fejlesztési célú támogatás, kivéve a Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Alapból részben vagy egészben megvalósuló
támogatásokat;
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o) Norvég Finanszírozási Mechanizmus: a Norvég
Finanszírozási Mechanizmusról szóló Megállapodás
1. cikkének értelmében létrehozott támogatási alap, annak
érdekében, hogy hozzájáruljon az EGT-n belüli gazdasági
és társadalmi különbségek csökkentéséhez;
p) Operatív Program (OP) – Közösségi Támogatási
Keret (KTK) – monitoring bizottságok: a közösségi támogatási keret, illetve az egyes operatív program végrehajtását felügyelõ testület;
q) partner: az irányító hatóság, a támogatást nyújtó
állami szervek képviselõi, valamint a program megvalósításában részt vevõ nem kormányzati (társadalmi, szakmai,
érdekképviseleti) szervezetek;
r) pénzügyi támogatások: a fejlesztési programok, az
elõcsatlakozási programok, valamint a csatlakozás után az
Európai Unió által nyújtott egyéb – nem a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból folyósított – támogatások;
s) program: meghatározott célrendszer érdekében végrehajtandó feladatok és azok végrehajtására kidolgozott
keretfeltételek egysége;
t) programok és projektek végrehajtásáért felelõs szervezeti egységek: a 2. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályokban meghatározott szervezeti egységek;
u) projekt: olyan gazdaságilag oszthatatlan munkafázisok sora, amely pontos technikai funkciót lát el, és világosan meghatározott célokkal rendelkezik;
v) Szektor Monitoring Albizottság: a MVB albizottsága, mely egy konkrét fejlesztési terület (szektor) célkitûzéseinek megvalósításához biztosított források felhasználásának megfigyelését végzõ testület.
(2) A 2. § (1) bekezdésében nem szereplõ fogalommeghatározások, úgy mint
a) fejlesztési terv, prioritás, intézkedés, programkiegészítõ dokumentum, irányító hatóság, kifizetõ hatóság a
Tanács strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1999. június 21-ei
1260/1999/EK rendeletében;
b) elõcsatlakozási eszköz, PHARE elõcsatlakozási
alap, SAPARD program, Átmeneti Támogatás, Nemzeti
Alap, Nemzeti Programengedélyezõ Tisztviselõ, Nemzeti
Koordinátor, lebonyolító szervezet, kiterjesztett decentralizáció (EDIS), végrehajtó szervezet, végsõ kedvezményezett az európai uniós elõcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és
ellenõrzési rendjérõl szóló 119/2004. (VI. 29.) Korm. rendeletben;
c) Schengen Alap, Szakmai Közremûködõ Szervezet,
Felelõs Hatóság, Indikatív Program a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.)
Korm. rendeletben;
d) a kedvezményezett, Kohéziós Alap, Közösségi
Támogatási Keret, lebonyolító testület, Nemzeti Fejlesztési Terv, Operatív Program, strukturális alapok, EQUAL
Közösségi Kezdeményezés az Európai Unió strukturális
alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások
hazai felhasználásáért felelõs intézményrendszerrõl szóló
1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben;
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e) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés az
INTERREG III. Közösségi Kezdeményezés programok
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004.
(XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint;
f) a közremûködõ szervezet a Kohéziós Alap vonatkozásában a 3/2004. (IV. 21.) TNM–GKM együttes rendelet
és a 2/2004. (IV. 21.) TNM–KvVM együttes rendelet szerint értelmezendõk az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet és az
azt módosító 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti
feladatkörrel.

A strukturális alapok, az EQUAL Közösségi
Kezdeményezés, az INTERREG Közösségi
Kezdeményezés és a Kohéziós Alap monitoring
bizottságai
3. §
A strukturális alapok, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés és
a Kohéziós Alap Monitoring Bizottságáról, illetve azok
tevékenységérõl a 25. §-ban meghatározott jogszabályok
rendelkeznek.

Az elõcsatlakozási alapok és az Átmeneti Támogatás
monitoring bizottságai
4. §
(1) A csatlakozás után fennmaradó elõcsatlakozási eszközök (PHARE, SAPARD), valamint a csatlakozás után
az Európai Unió által nyújtott, nem strukturális alapokból
és a Kohéziós Alapból folyósított támogatások (Átmeneti
Támogatás) céljai megvalósulási folyamatának figyelemmel kísérése és a szektor monitoring albizottságok, valamint az egyes támogatások koordinációja céljából MVB
mûködik.
(2) Az Európai Bizottság elõírásai alapján meghatározott támogatások megvalósulási folyamatának figyelemmel kísérésére az Európai Unióval közösen megállapított
szektorok vonatkozásában az MVB alárendeltségében
szektor monitoring albizottságok mûködnek. A szektorokat az MVB határozza meg.
(3) A SAPARD program megvalósulási folyamatának
figyelemmel kísérésére SAPARD Monitoring Bizottság
mûködik.

5. §
(1) Az MVB és a szektor monitoring albizottságok elnöke a Nemzeti Koordinátor.
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(2) A SAPARD Monitoring Bizottság elnökét a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jelöli ki, alelnöke
a SAPARD irányító hatóságának a vezetõje.
(3) Az MVB tagjai: az Európai Bizottság képviselõje,
a Nemzeti Programengedélyezõ Tisztviselõ, a Pénzügyminisztérium, a Külügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal képviselõje. Állandó meghívottként részt vesz
az OLAF Koordinációs Iroda képviselõje, a Magyar
Államkincstár képviselõje, valamint a területpolitika kormányzati koordinációjáért felelõs politikai államtitkár
képviselõje. Megfigyelõként részt vesz a Bizottság munkájában az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, valamint az idõközi értékelést végzõ szervezet képviselõje.
(4) A szektor monitoring albizottságok tagjai: a jelentéstevõ, a végrehajtó szervezet, illetve azon intézmények
képviselõje, amelyeknél mûködnek a szektor programjai
és projektjei végrehajtásáért felelõs szervezeti egységek,
a végsõ kedvezményezettek, a Nemzeti Alap vezetõje,
a Nemzeti Programengedélyezõ Tisztviselõ és a szakmai
programfelelõsök. Megfigyelõként részt vesz az Európai
Bizottság képviselõje, az idõközi értékelést végzõ szervezet és az OLAF Koordinációs Iroda képviselõje.
(5) Az MVB elnöke akadályoztatása esetén az elnöki
feladatokat a Bizottság ügyrendjében szabályozott módon
átruházhatja, aki a megbízás alapján az elnök nevében, teljes jogkörben jár el.
(6) A SAPARD Monitoring Bizottság tagjait a Monitoring Bizottság Szervezeti és Mûködési Szabályzata állapítja meg.

6. §
(1) Az MVB
a) a monitoring jelentések alapján értékeli a PHARE
program és az Átmeneti Támogatás végrehajtását;
b) vizsgálja a végrehajtás eredményeit, különös tekintettel az egyes programokkal kapcsolatos, pénzügyi megállapodásokban megfogalmazott célkitûzések megvalósulására;
c) jelentést hallgat meg a SAPARD Monitoring Bizottság munkájáról;
d) megvizsgálja a szektor monitoring albizottságok
által MVB döntésre javasolt azon projekteket, amelyek
végrehajtásában a tervezés során elõre nem látható körülmények mutatkoznak, és dönt a módosító intézkedések
szükségességérõl;
e) javaslatot tesz a PHARE program, valamint az Átmeneti Támogatás megvonására és azonos pénzügyi megállapodáson belül történõ átcsoportosítására.
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(2) A szektor monitoring albizottságok
a) értékelik a monitoring jelentések alapján a PHARE
és Átmeneti Támogatás szektor programjainak végrehajtását;
b) vizsgálják a végrehajtás eredményeit, különös tekintettel az egyes programokkal kapcsolatos, pénzügyi megállapodásokban megfogalmazott célkitûzések megvalósulására;
c) megvizsgálják azokat a projekteket, amelyek végrehajtásában a tervezés során elõre nem látható körülmények
mutatkoznak, és döntenek a módosító intézkedések szükségességérõl. Amennyiben a szektor monitoring albizottságok ezen projektek esetén nem hoznak döntést, abban az
esetben döntési javaslatot tesznek az MVB-nek;
d) javaslatot tesznek az MVB-nek a PHARE, valamint
az Átmeneti Támogatás megvonásáról és azonos pénzügyi
megállapodáson belül történõ átcsoportosításáról;
e) részt vesznek az idõközi értékelések lebonyolításában, együttmûködnek az Európai Bizottság által megbízott
értékelõ szakértõkkel;
f) megvitatják és elfogadják az idõközi értékelõ jelentéseket, figyelemmel kísérik az azokban meghatározott
feladatok végrehajtását.
(3) A SAPARD Monitoring Bizottság
a) megtárgyalja és jóváhagyja a SAPARD Program
(a továbbiakban: Program) végrehajtásának megfigyeléséhez, ellenõrzéséhez szükséges fizikai és pénzügyi mutatókat;
b) a Többéves Pénzügyi Megállapodásban foglaltakról
szóló információk alapján rendszeres idõközönként megvizsgálja a Program sajátos célkitûzéseinek megvalósításában elért eredményeket;
c) megvizsgálja a Program eredményeit, különös tekintettel a különbözõ intézkedésekre meghatározott célok
elérésére és az egyes intézkedésekre, valamint – amennyiben ilyen létezik – az alintézkedésekre meghatározott források felhasználására;
d) értékeli az idõközi értékelés minõségét és következtetéseit;
e) megtárgyalja és jóváhagyja a megvalósításról szóló
éves és záró jelentéseket, mielõtt megküldik azokat az
Európai Bizottságnak;
f) megtárgyalja és jóváhagyja a SAPARD forrás (beleértve a magyar hozzájárulást is) felhasználásának módosítására vonatkozó javaslatokat;
g) megtárgyalja és jóváhagyja a Program módosítására
vonatkozó javaslatokat;
h) javasolhatja az Európai Bizottságnak – az irányító
hatóságon keresztül – a Program olyan módosítását vagy
felülvizsgálatát, amely lehetõvé teszi a kitûzött célok
elérését vagy a támogatás irányításának javítását.

7. §
(1) Az MVB és a szektor monitoring albizottságok titkársági feladatait a Nemzeti Koordinátor hivatala látja el,
a titkárok személyét a Nemzeti Koordinátor jelöli ki.
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(2) A SAPARD Monitoring Bizottság titkársági feladatait a SAPARD Irányító Hatóság látja el.

8. §
(1) Az MVB, a szektor monitoring albizottságok, valamint a SAPARD Monitoring Bizottság a hatáskörükbe
utalt programok keretében végzett tevékenységek és pénzügyi-kifizetési folyamatok lezárásával egyidejûleg megszûnnek.
(2) Az MVB, a szektor monitoring albizottságok, valamint a SAPARD Monitoring Bizottság mûködésének
megszûnését követõen fennmaradó feladatokat a KMB
veszi át és látja el.

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottsága
9. §
A Nemzeti Kapcsolattartót az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus céljai elérése érdekében, valamint
a támogatás koordinációja céljából a projektek menedzsmentje során EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság támogatja.

10. §
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b) áttekinti a projektek kiválasztását és azzal kapcsolatos javaslatokat tesz;
c) értékeli az átfogó elõrehaladási és pénzügyi jelentéseket;
d) szükség esetén, korrekciós intézkedéseket javasol,
illetve fogad el a végrehajtásban szereplõ bármely intézmény tekintetében;
e) jóváhagyja a Nemzeti Kapcsolattartó által készített
éves monitoring jelentést.
(2) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság Titkárságának feladatait a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal látja el, titkárát az NFH elnöke jelöli ki.
(3) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság Titkársága
a) az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság elnökének döntése alapján elõkészíti és összehívja az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmus Monitoring Bizottság ülését;
b) összeállítja az ülésekhez szükséges dokumentációt,
elkészíti a jegyzõkönyvet;
c) tájékoztató anyagokat készít az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus Monitoring Bizottság, illetve tagjai kezdeményezése alapján a közvélemény, illetõleg a sajtó számára;
d) az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság elnöke által meghatározott egyéb
feladatokat hajt végre.
A Schengen Alap Monitoring Bizottsága
12. §

(1) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság elnöke az európai ügyekért felelõs
tárca nélküli miniszter. Tagjai: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, a Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyezõ
Iroda, az érintett minisztériumok, kormányzati testületek,
a szociális és gazdasági partnerek, valamint a helyi önkormányzatok és a nem kormányzati szervezetek képviselõje.
(2) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság tagjait a Nemzeti Kapcsolattartó
nevezi ki az érintett miniszterek vagy intézményi vezetõk
javaslatára.
(3) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság elnöke akadályoztatása esetén az
elnöki feladatokat a Bizottság ügyrendjében szabályozott
módon átruházhatja, aki a megbízás alapján az elnök nevében, teljes jogkörben jár el.

11. §
(1) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottság
a) ellenõrzi az eljárásrend betartását;

A Schengen Alap Monitoring Bizottság (SAMB) mûködésének célja az Európai Unió által finanszírozott Schengen Alap fejlesztési program céljai megvalósulási folyamatának monitoringja, figyelemmel kísérése.
13. §
(1) A SAMB elnöke az Indikatív Programban a Schengen Alap megvalósításáért kijelölt Felelõs Személy.
Tagjai: a Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(CFCU), a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, valamint a szakmai közremûködõ szervezetek képviselõi. Állandó meghívottként vesznek részt az Európai Bizottság, a végsõ kedvezményezettek, a Pénzügyminisztérium, a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága OLAF Koordinációs
Iroda és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal képviselõi.
(2) A SAMB állandó tagjai jogosultak további szakértõket meghívni, akiknek részvételérõl a SAMB Titkárságát
az ülést megelõzõen legalább 8 nappal tájékoztatniuk kell.
A meghívott szakértõk tanácskozási joggal vesznek részt
az ülésen, a döntéshozatal során szavazati joggal nem rendelkeznek.
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(3) A SAMB elnöke akadályoztatása esetén az elnöki
feladatokat a Bizottság ügyrendjében szabályozott módon
átruházhatja, aki a megbízás alapján az elnök nevében, teljes jogkörben jár el.

14. §
(1) A SAMB
a) éves szinten áttekinti, felülvizsgálja a Schengen
Alap programok végrehajtását;
b) vizsgálja a végrehajtás eredményeit, különös tekintettel a szerzõdéskötések, kifizetések folyamatára; továbbá
az egyes intézkedésekkel kapcsolatban megfogalmazott
célkitûzések megvalósulására;
c) értékeli az Indikatív Programban megfogalmazott
célkitûzések és intézkedések megvalósulását;
d) felülvizsgálja azon intézkedéseket, melyek megvalósítása során a tervezés idején elõre nem látható körülmények merültek fel, és dönt a korrekciós intézkedések szükségességérõl.
(2) A SAMB Titkárságának feladatait a Nemzeti Fejlesztési Hivatal látja el, titkárát a SAMB elnöke jelöli ki.
(3) A SAMB Titkársága
a) a SAMB elnökének döntése alapján elõkészíti és
összehívja a SAMB ülését;
b) összeállítja az ülésekhez szükséges dokumentációt,
elkészíti a jegyzõkönyvet;
c) tájékoztató anyagokat készít a SAMB, illetve tagjai
kezdeményezése alapján a közvélemény, illetõleg a sajtó
számára;
d) a SAMB elnöke által meghatározott egyéb feladatokat hajt végre.

A Központi Monitoring Bizottság
15. §
(1) Az e rendeletben meghatározott monitoring bizottságok által nem felügyelt nemzetközi segélyek és támogatások felhasználásának nyomon követésére, értékelésére,
illetve az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok nemzeti
támogatásokkal összehangolt, eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében teendõ intézkedések kezdeményezésére Központi Monitoring Bizottság (KMB) mûködik.
(2) A KMB mûködési körében kizárólag az e rendeletben meghatározott monitoring bizottságok hatáskörén
kívül esõ kérdésekben rendelkezik döntéshozatali jogkörrel. A fenti feladatok megvalósítása érdekében a KMB
figyelemmel kíséri az e rendeletben meghatározott monitoring bizottságok munkáját. Döntéseiket a saját hatáskörének megfelelõ mértékben érvényre juttatja mûködése
során.
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(1) A KMB
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi támogatások felhasználásával végrehajtott programokat, vizsgálja célkitûzéseik megvalósítását, az elõírt határidõk
betartását, szükség esetén korrekciós intézkedéseket kezdeményez;
b) gondoskodik az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatások és a nemzeti támogatások monitoringjának összehangolásáról;
c) az európai uniós támogatások felhasználásának gyakorlata alapján javaslatot dolgoz ki a nemzeti támogatások
mûködésének hatékonyabbá tételére, biztosítja a beavatkozási lehetõséget a Kormány számára a támogatási rendszer értékelésével;
d) figyelemmel kíséri és az e rendeletben meghatározott monitoring bizottságok megkeresése alapján, valamint saját tagjai kezdeményezésére módszertanilag útmutatást ad a monitoring intézmény-, illetve szervezetrendszer mûködéséhez;
e) együttmûködik a hazai, külföldi és nemzetközi, monitoringgal foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel;
f) szükség szerint, de legalább évente egyszer összefoglaló jelentést készít a Kormány számára, melyhez az
érintett szervek számára írásos és szóbeli tájékoztatást
adnak;
g) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály
vagy kormányhatározat a hatáskörébe utal.
(2) A KMB jogosult a nemzeti támogatások felhasználásáról, értékelésérõl, a végrehajtás szakaszairól írásos
információt kérni, szükség esetén a hatáskörébe tartozó
kérdésekben a Kormány felé intézkedést kezdeményezni,
valamint a saját hatáskörébe tartozó kérdésekben döntést
hozni.
(3) A KMB elnöke az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter. Tagjai: a Miniszterelnöki Hivatal és a
minisztériumok közigazgatási államtitkárai, a Nemzeti
Kapcsolattartók, az irányító hatóságok vezetõi, a Nemzeti
Programengedélyezõ Tisztviselõ, a Nemzeti Alap vezetõje. Állandó meghívottként vesz részt az Állami Számvevõszék elnöke, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke, OLAF Koordinációs Iroda vezetõje, a Magyar Államkincstár képviselõje, a területpolitika kormányzati koordinációjáért felelõs politikai államtitkár képviselõje, valamint a KMB titkára. Az Európai Bizottság illetékes fõigazgatósága, illetve az Európai Bizottság budapesti képviseletének küldöttje tanácskozási joggal részt vehet az üléseken, meghívásukról a KMB elnöke gondoskodik.
(4) A KMB elnöke akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Bizottság ügyrendjében szabályozott módon
átruházhatja, aki a megbízás alapján az elnök nevében, teljes jogkörben jár el.
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(5) A KMB titkársági feladatait a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal látja el. A KMB titkárát a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal elnöke jelöli ki.
(6) A titkárság
a) a KMB elnökének döntése alapján elõkészíti és
összehívja a KMB ülését;
b) összeállítja az ülésekhez szükséges dokumentációt,
elkészíti a jegyzõkönyvet;
c) tájékoztató anyagokat készít a KMB, illetve tagjai
kezdeményezése alapján a közvélemény, illetõleg a sajtó
számára;
d) a KMB elnöke által meghatározott egyéb feladatokat
hajt végre.

A monitoring tevékenység
17. §
(1) A monitoring tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében monitoring tevékenységért felelõs szervezeti egység vagy személy mûködik a központi költségvetés, a nemzetközi szervezet, illetõleg az Európai Unió
által nyújtott támogatások kezelésében, illetve felhasználásában részt vevõ szervezeteknél.
(2) A monitoring egység, illetve felelõs személy
a) tájékoztatja az arra jogosult szervezeteket és a tárca
vezetõit a projektek vagy programok végrehajtásának
helyzetérõl;
b) ellátja az Egységes Monitoring Információs Rendszerrel kapcsolatos feladatokat;
c) figyelemmel kíséri a központi költségvetésbõl, valamint az Európai Unió által nyújtott támogatások felhasználásával bonyolított eljárásokat;
d) pénzügyi monitoring tevékenységének keretében
vizsgálja a rendelkezésre álló források felhasználását;
e) szakmai monitoring tevékenységének keretében
nyomon követi a központi költségvetésbõl, valamint az
Európai Unió által nyújtott támogatások felhasználásával
megvalósuló projektek vagy programok célkitûzéseinek
megfelelõ, hatékony végrehajtását, különös tekintettel a
terveknek való megfelelés követelményeire;
f) elõkészíti a projektek hatékonyabb végrehajtását biztosító rendelkezéseket;
g) biztosítja a végrehajtó szervezetek által az MVB és a
szektor monitoring albizottságok számára készített jelentések határidõre történõ kidolgozását, minõség-ellenõrzését, a tartalmi elemek helytállóságát;
h) a tervektõl való eltérés esetén az (1) bekezdésben
szereplõ szervezet vezetését, a strukturális alapok és
Kohéziós Alap esetében az Irányító Hatóság vezetõjét is
azonnal tájékoztatja; a végrehajtó szervezet, valamint
SAPARD esetén a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal számára a projektek vagy programok végrehajtása
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tekintetében korrekciós intézkedéseket dolgoz ki és kezdeményez;
i) szükség esetén tájékoztatja az (1) bekezdésben szereplõ szervezet intézkedésre jogosultját, valamint a Nemzeti Fejlesztési Hivatalt, strukturális alapok esetében az
OP Monitoring Bizottságot is.
(3) A monitoring egység, illetve felelõs személy mûködése során az illetékes monitoring bizottságok által elfogadott módszerek szerint jár el, jelentéseit a monitoring
bizottságok elõírásainak megfelelõen készíti el, amelytõl
eltérni csak indokolt esetben lehet.
(4) A strukturális alapok és a Kohéziós Alap esetében
a 25. §-ban meghatározott jogszabályok irányadóak.

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer
18. §
(1) Az EMIR szakmai felügyeletérõl, folyamatos és biztonságos üzemeltetésérõl, valamint – amennyiben a jogszabályi változások, a rendszernek az arra jogosult szerv
általi felülvizsgálatának eredménye, a felmerülõ felhasználói igények, illetve egyéb indokolt eset miatt szükséges – továbbfejlesztésérõl a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
gondoskodik. Az adatgazda feladatait a Nemzeti Fejlesztési Hivatal látja el, az adatgazda jogait a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke gyakorolja, illetve kötelezettségei õt
terhelik.
(2) Az EMIR feladata a 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti
programok és projektek adatainak gyûjtése, rendszerezése
és szolgáltatása. Valamennyi, a 2. § (1) bekezdés a) pont
szerinti támogatási rendszer mûködtetésében résztvevõ
intézmény e rendszert használja végrehajtási, kifizetési,
ellenõrzési és monitoring feladatai ellátása során, illetve
felhasználja ezen feladataihoz kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettségei ellátásához.
(3) Az EMIR-ben a támogatások tekintetében az azok
végrehajtására vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti adatokat kell kezelni.
(4) Bármely hasonló célú rendszer fejlesztése, melynek
feladata nemzeti céltámogatások vagy az Európai Unió
által nyújtott és más nemzetközi támogatások nyomon követése és kezelése, csak az EMIR üzemeltetõjével történt
elõzetes egyeztetést követõen kezdõdhet meg. A hasonló
célú rendszereknek kapcsolódniuk kell az EMIR-hez,
s azzal egységes rendszert kell képezniük.
19. §
(1) A külön jogszabályban meghatározott programokért, illetve azok végrehajtásáért felelõs szervezetek saját
szervezetükön belül modulfelelõsöket és szakmai referenseket jelölnek ki az EMIR mûködtetésével, továbbfejlesz-
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tésével, oktatásával kapcsolatos tevékenységek Nemzeti
Fejlesztési Hivatal által meghatározott körének ellátására,
illetve koordinálására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a kijelölt személy és elérhetõsége megjelölésével tájékoztatják az
EMIR üzemeltetéséért felelõs Nemzeti Fejlesztési Hivatalt
a kijelölésrõl, illetve az abban bekövetkezõ változásokról.

20. §
(1) A rendszerhez való hozzáférés jogosultságát, annak
módosítását, illetve visszavonását a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal elnöke, illetve az általa megbízott személy bírálja
el, formai és tartalmi megfelelõség esetén azokat engedélyezi. A módosítási, illetve törlési kérelmet a kérelem okának felmerülésétõl számított 5 munkanapon belül kell
megküldeni a Nemzeti Fejlesztési Hivatal számára. Az
errõl szóló, formailag és tartalmilag megfelelõ megkeresés
alapján a Nemzeti Fejlesztési Hivatal a hozzáférés biztosításáról, módosításáról a megkeresés beérkezésétõl számított 15 munkanapon belül, visszavonásáról a megkeresés
beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül gondoskodik.
(2) A számítógépes rendszerben kezelt adatok az e rendelettel szabályozott adatszolgáltatásokból, hatósági
intézkedésekbõl, valamint más jogszabályok elõírásainak
megfelelõen a központi költségvetési fejezetektõl, illetve
más szervektõl, továbbá az országos, regionális vagy
önkormányzati szervektõl átvett közérdekû adatokból, információkból származnak.
(3) Az egységes monitoring informatikai rendszerben
tárolt személyes adatok vonatkozásában a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

21. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó programok és projektek végrehajtásáért külön jogszabályban meghatározott
felelõs szervezeti egységek eljárásaik során az EMIR-be
felvihetõ adatokat a keletkezést, illetve beérkezést követõen legkésõbb két munkanapon belül rögzítik. Amennyiben az adatrögzítést akadályozó tényezõ merül fel, az érintett intézmény az ok megjelölésével az akadályozó tényezõ felmerülését követõ 2 munkanapon belül köteles a
Nemzeti Fejlesztési Hivatalt megkeresni.
(2) A pályázók és kedvezményezettek a pályázatok benyújtásával egyidejûleg írásban nyilatkoznak arról, hogy
hozzájárulnak a végrehajtásért felelõs szervezeti egységek
által felvitt személyes adatnak, üzleti titoknak, valamint
banktitoknak minõsülõ adataiknak EMIR rendszerben történõ rögzítéséhez, illetve kezeléséhez.
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(3) Az (1) bekezdésben említett, az adatrögzítésben
részt vevõ szervezetek felelõsek az EMIR-be történõ
hibátlan adatrögzítés feltételeinek megteremtéséért, illetve
ezen szervezetek tevékenysége során keletkezett, illetve
rögzített adatok valódiságáért.

22. §
(1) A rendszerre vonatkozó fejlesztési, továbbfejlesztési, valamint változtatási igényeket a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal elnöke, illetve az általa megbízott személy bírálja
el, formai és tartalmi megfelelõség esetén azokat a beérkezéstõl számított 15 munkanapon belül, az általa kibocsátott eljárásrend szerint engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély alapján
a fejlesztés végrehajtásáról a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
gondoskodik, az igény felvetõjének egyidejû tájékoztatásával. A tájékoztatás tartalmazza az engedélyezési eljárás
során, a fejlesztési igény alapján meghatározott várható
megvalósítási idõtartamot.

23. §
Az EMIR-ben kezelt támogatás kifizetése kizárólag az
EMIR-ben rögzített adatok alapján teljesíthetõ. Amennyiben az adatrögzítésért felelõs személy, szervezet vagy
intézmény az adatrögzítési kötelezettségének nem, vagy
nem teljeskörûen tesz eleget, akkor az érintett szerv, intézmény, illetve projekt valamennyi támogatásának kifizetése mindaddig felfüggeszthetõ, amíg a felelõs e jogszabályon alapuló adattöltési kötelezettségének eleget nem tesz.
Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások kifizetésének felfüggesztésérõl a Kifizetõ Hatóság vezetõjének egyetértésével – az
érintett irányító hatóság vezetõjével történõ elõzetes konzultáció alapján – a KTK Irányító Hatóság és a Kohéziós
Alap Irányító Hatóság vezetõje a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal elnökével egyetértésben dönt. A PHARE, az
Átmeneti Támogatás esetében a Nemzeti Programengedélyezõ és a Nemzeti Segélykoordinátor, a Schengen Alap
esetén a Felelõs Hatóság, illetve az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus esetén a Nemzeti Kapcsolattartó a
Kifizetõ Hatóság vezetõjének egyetértésével dönt a kifizetések felfüggesztésérõl az elõirányzat felett rendelkezõkkel történt egyeztetést követõen.

Záró rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép
hatályba.
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(2) A rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül
– e rendelettel összhangban – a már mûködõ monitoring
bizottságok szükség szerint átdolgozzák, a késõbbiekben
felállításra kerülõ monitoring bizottságok pedig kialakítják saját ügyrendjüket. Ugyancsak 60 nap áll a minisztériumok rendelkezésére a monitoring egységek felállítására, vagy felelõs személy kijelölésére és feladatkörük
meghatározására.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003.
(VIII. 15.) Korm. rendelet;
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
2. §-a (1) bekezdésének c) pontja;
c) a terület- és vidékpolitika kormányzati koordinációjával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a;
d) a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet 7. §-ának (2) és (3) bekezdése.
(4) Amennyiben egyéb jogszabály az Európai Unió által
nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával
megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben
meghatározott fogalmakra utal, ott értelemszerûen e rendelet szerint meghatározott fogalmakat kell érteni.

25. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1999. június 21-i, 1260/1999/EK rendelete
a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról;
b) a Tanács 1999. június 21-i, 1264/1999. és
1265/1999. számú rendeleteivel módosított 1994. május 16-i, 1164/1994/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
103/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelete
az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott
szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai
továbbképzési rendszer részletes szabályairól
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének j) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Szakmagyakorlási jogosultság: a településtervezõi,
az építészeti-mûszaki tervezõi, az építésügyi mûszaki
szakértõi, az építési mûszaki ellenõri, a felvonó- és mozgólépcsõ-ellenõri és a felelõs mûszaki vezetõi tevékenységek külön jogszabályban foglalt feltételek szerinti gyakorlása;
2. Szakmai továbbképzés: szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezõ természetes személy szakmagyakorlási
tevékenysége folytatásához szükséges jogszabályi és
szakmai ismeretanyag bõvítésére szolgáló, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.)
hatálya alá tartozó folyamatos képzés (a továbbiakban:
továbbképzés);
3. Továbbképzési idõszak: a szakmagyakorlási jogosultság érvényességének idõszaka öt év, a 9. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltak szerinti kivétellel;
4. Tanfolyamszervezõ: a 3. § (3) és (5) bekezdésében
meghatározott intézmények, szervezetek;
5. Továbbképzés értéke: a 3. § (1) bekezdése szerinti
tartalmú továbbképzések szakbizottságok által megállapított óra vagy pont értéke.

2. §
(1) A szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezõ személy (a továbbiakban: szakmagyakorló) a továbbképzési
idõszak alatt – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel –
a 3. § rendelkezéseinek megfelelõ továbbképzésen vesz
részt.
(2) A továbbképzési kötelezettség alól mentesül
a) legfeljebb egy évig tartó tevékenységre tekintettel
a külön jogszabályban meghatározott építészmérnöki,
vagy ezzel egyenértékûnek elismert oklevéllel rendelkezõ,
és Magyarországon gazdasági céllal letelepedni nem szándékozó, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megálla-
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podásban részes állam állampolgára, akit a külön jogszabály szerint az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyeztek;
b) a szakmagyakorlást külön jogszabályban meghatározott eseti engedéllyel folytató személy.

3. §
(1) A továbbképzés tartalma kötelezõ és szabadon választható témakörökbõl áll.
(2) A kötelezõ továbbképzés formája tanfolyam, amely
a szakmagyakorlási jogosultságra vonatkozó jogi, pénzügyi, szabvány és minõségügyi szakmai ismeretek elsajátítására szolgál, amelyet a szakmagyakorlónak a továbbképzési idõszaka alatt egy alkalommal teljesítenie kell.
A kötelezõ továbbképzés jogi, pénzügyi része legalább
5 és legfeljebb 10 óra, a szabvány- és minõségügyi része
legalább 5 és legfeljebb 10 óra.
(3) Kötelezõ tanfolyamot szervezhet a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó mûszaki felsõoktatási, valamint az Fktv. alapján a Felnõttképzési Akkreditáló Testület által kiadott érvényes intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ intézmény.
(4) A szabadon válaszható tartalmú továbbképzés az
adott szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó mûszaki fejlõdés és a szakmai ismeretanyag bõvítését szolgálja, amelynek formája lehet
a) szakmai tanfolyam;
b) szakirányú, a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó, posztgraduális képzés;
c) szakmai elõadáson, konferencián való részvétel hallgatóként;
d) szakmai elõadáson, konferencián való részvétel elõadóként;
e) szakmai tanulmányúton való részvétel;
f) az adott szakterületen végzett oktatói tudományos és
szakirodalmi tevékenység;
g) szakmai díj, szakmai tudományos cím, fokozat elnyerése;
h) országos tervpályázaton való eredményes részvétel
(helyezés, megvétel).
(5) A szabadon választható témakörökben tanfolyamot
a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen szakmai kamarák is szervezhetnek.
(6) A (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pontja szerinti tanfolyamon történõ részvétel távoktatási formában is teljesíthetõ.

4. §
(1) A továbbképzések központi koordináló, szakmai
irányító, felügyelõ és ellenõrzõ, a (2) bekezdés e) pontjá-
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ban meghatározott esetben ügydöntõ szerve az Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal (a továbbiakban: OLÉH).
(2) Az OLÉH
a) a szakmagyakorlási jogosultság szakterülete szerinti
miniszter (a továbbiakban: illetékes miniszter) javaslatai,
állásfoglalása alapján érvényre juttatja a szakmagyakorlásra vonatkozó jogszabályi követelményeket (ideértve a
sajátos építményfajtákra és a mûemlékekre, továbbá az
akadálymentes épített környezetre vonatkozó követelményeket is);
b) figyelemmel kíséri, felügyeli és szakmailag irányítja
a továbbképzési rendszer mûködését;
c) ellenõrzi a szakmai kamara e rendeletben meghatározott feladatainak végrehajtását;
d) ellenõrzi a szakbizottságok nyilvántartása és a beszámolója alapján az általuk értékelt, jóváhagyott továbbképzéseket, a teljesített adatszolgáltatást és a szakbizottságok mûködését;
e) dönt a tanfolyamszervezõ és a szakbizottság, valamint a szakmagyakorló és a szakbizottság között kialakult
vitás kérdésekben.

5. §
(1) A továbbképzést a Magyar Mérnöki Kamara és a
Magyar Építész Kamara (a továbbiakban együtt: szakmai
kamara) szervezi valamennyi szakmagyakorlási jogosultság esetében, az 1. melléklet szerinti megosztásban.
(2) A szakmai kamara a továbbképzések szervezésére
– a szakmagyakorlási jogosultság, illetve szakterület szerinti összetételû – szakbizottságokat (a továbbiakban:
szakbizottság) mûködtet, amely
a) évente, legkésõbb március 1-jéig, a szakterület szerinti illetékes miniszter, illetve az OLÉH egyetértésével
meghatározza a 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
kötelezõ továbbképzések témakörét, követelményét, óraszámát, elkülönítve a szakmai vagy jogosultsági vizsgával
rendelkezõ és nem rendelkezõ szakmagyakorlóknak a követelményrendszerét;
b) évente, legkésõbb március 1-jéig, az OLÉH javaslatainak figyelembevételével meghatározza a 3. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti szabadon választható szakmai
tanfolyamok témakörét, követelményét;
c) jóváhagyja és értékeli az a)–b) pontok szerinti, a tanfolyamszervezõk által elõkészített tanfolyamok programját és hozzárendeli a legszükségesebb mértékû óraszámot
vagy pontértéket;
d) meghatározza a szakmagyakorlók által elõterjesztett, a 3. § (4) bekezdésének c)–h) pontja szerinti témakörök pontértékét;
e) vezeti a továbbképzések nyilvántartását;
f) a tárgyévet követõ év február 1-jéig a szakmai kamara
elõterjesztésében írásban beszámol az OLÉH-nak a tárgyévi
továbbképzésekrõl.
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(3) A szakbizottság legfeljebb hét tagú, elnöke a szakmai kamara képviselõje, két tagját a szakmai kamara illetékes szakmai tagozata jelöli ki, további tagjai a szakterület
szerint illetékes miniszter, illetve a felsõoktatási intézmények, valamint a felvonó- és mozgólépcsõ-ellenõri szakmagyakorlás esetén az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. vezetõje által megbízott személyek.

6. §
(1) A szakbizottság üléseit az elnök a tervezett napirendi pontok megjelölésével hívja össze és vezeti. Az
elnököt akadályoztatása esetén a jelenlévõk által megválasztott levezetõ elnök helyettesíti, teljes jogkörrel. A
szakbizottság mûködésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg, amelyet az OLÉH elnöke hagy jóvá.
(2) A szakbizottság titkársági, ügyviteli feladatainak ellátásáról a szakmai kamara gondoskodik.
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nevét, lakcímét, névjegyzéki számát, a továbbképzés azonosító adatait (helyét, idejét, tárgyát, szakbizottság által
megállapított pontértékét). Ezen igazolást haladéktalanul,
de legkésõbb 3 munkanapon belül kell a résztvevõnek
átadni. A szakmagyakorló ezen igazolást köteles megõrizni, és a névjegyzéket vezetõ szerv kérésére bemutatni.
(2) A tanfolyamszervezõ az (1) bekezdés szerinti igazolást a továbbképzést követõ 8 munkanapon belül megküldi
a névjegyzékét vezetõ szervnek.

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép
hatályba, egyidejûleg az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos
kormányrendeletek módosításáról szóló 121/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 29. §-ának (2) bekezdése hatályát
veszti.

7. §

(2) E rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül
meg kell tartani a szakbizottságok elsõ ülését.

(1) A szakmai kamara a szakbizottság 5. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerinti döntéseit pályázati felhívás
keretében, az 5. § (2) bekezdésének c)–d) pontja szerinti
döntéseket elektronikus honlapján és hivatalos szakmai
lapjában 30 napon belül meghirdeti. A szakmai kamara a
szakbizottság döntéseirõl a (2) bekezdés szerinti tartalommal naprakész nyilvántartást vezet.

(3) Az elsõ továbbképzési idõszak 2007. január 1-jén
kezdõdik. Akinek a szakmagyakorlási jogosultsága érvényességének megújítása 2007. január 1. és 2011. december 31. közötti idõszakban esedékes, a kötelezõ tartalmú
továbbképzést teljeskörûen, a szabadon választható tartalmú továbbképzést pedig idõarányosan kell teljesítenie
a jogosultság lejártától számított 1 éven belül.

(2) Az 5. § (2) bekezdésének a)–b) pontjai szerinti
pályázati felhívásra a tanfolyamszervezõ továbbképzési
programot nyújt be. A programnak tartalmaznia kell – az
Fktv.-ben a képzési program tartalmára elõírtakon túlmenõen – a továbbképzés
a) címét, formáját, célcsoportját (a továbbképzésben
érintett jogosultsági szakterületet);
b) részletes szakmai tartalmát, így különösen elõadóit,
szervezõjét;
c) helyét és módját, idejét, díját;
d) a jelentkezési határidejét és a jelentkezés helyét.
A szakbizottság a program tartalmára további követelményeket állapíthat meg.
(3) A 3. § (4) bekezdésének b)–h) pontjaiban meghatározott továbbképzési tevékenységek értékelését a 9. §
(3)–(4) bekezdésében és a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével a szakmagyakorló kérelmezheti a szakbizottságtól. A kérelemnek a (2) bekezdés a)–b) pontjait tartalmaznia kell.

8. §
(1) A tanfolyamszervezõ igazolást állít ki a tanfolyam
résztvevõje számára, amely tartalmazza a szakmagyakorló

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen, akinek a szakmagyakorlási jogosultsága érvényességének megújítása 2007. január 1. és december 31. közötti idõszakban esedékes,
annak jogosultsága azzal a feltétellel újítható meg, hogy a
továbbképzési feltételek közül a kötelezõ tartalmú továbbképzést teljeskörûen, a szabadon választható tartalmú
továbbképzést pedig idõarányosan teljesíti a jogosultság
megújításától számított 1 éven belül, ellenkezõ esetben az
1 év elteltével jogosultsága automatikusan megszûnik.

10. §
(1) A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági
engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az
ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Felvkr.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõri engedélyt a tanfolyami és vizsgakövetelmények teljesítését követõen a 4. a) mellékletnek megfelelõ tartalommal elõterjesztett kérelem alapján a felvonók és mozgólépcsõk esetében a 4. b) melléklet szerinti
formanyomtatványon az Építésügyi Minõségellenõrzõ
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Innovációs Kht. (a továbbiakban: ÉMI) adja ki. Az engedély öt évig érvényes. Az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes állam állampolgára
(a továbbiakban: EGT állampolgár) szakképzettségének
elismerését az ellenõri engedély kiadásával egy eljárásban
az ÉMI végzi, a kérelemhez a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény VI. fejezete elõírásainak megfelelõ, a küldõ vagy származási
állam illetékes hatósága által kiállított oklevél hiteles magyar nyelvû fordítását kell mellékelni. A felvonó- és mozgólépcsõ ellenõröknek 2007. január 1-jét követõen külön
jogszabályban maghatározott továbbképzésben kell részt
venniük. A továbbképzési idõszakot követõen ellenõri
engedélyük csak a továbbképzés teljesítésérõl szóló igazolás alapján újítható meg.”
(2) A Felvkr. 6. §-ának (8)–(9) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Aki az e rendelet hatálybalépése elõtt hatályban
volt jogszabályok alapján felvonószakértõ vagy felvonófelügyelõi jogosultságot szerzett, 2006. december 5-ig
folytathat ellenõri tevékenységet. Ez a jogosultság mozgólépcsõre vonatkozóan is kiterjeszthetõ három év mozgólépcsõ tervezési, szerelési vagy karbantartási gyakorlat
igazolása esetén. Aki közlekedési létesítményekben lévõ
mozgólépcsõkre vonatkozó gépkezelõi tanfolyamot végzett és eredményes vizsgát tett, a fenti határidõn belül
mozgólépcsõ-ellenõri tevékenységet folytathat.
(9) Azok a felvonóellenõrök, akik eredményes felvonószakértõi vagy felvonófelügyelõi vizsgát tettek és bizonyítani tudják (munkáltatói igazolással, munka- vagy megbízási szerzõdéssel, illetve szakmai érdek-képviseleti
szerv igazolásával), hogy a kérelem benyújtását megelõzõen Magyarországon legalább tíz éven keresztül felvonóellenõrként, felvonószakértõként, illetve felvonófelügyelõként tevékenykedtek, felvonóellenõri engedélyük érvényessége alatt elõterjesztett kérelmük alapján mentesülnek
az (1) bekezdés a) pontjában elõírt feltétel teljesítése alól.”

11. §
Az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az építésfelügyeleti ellenõrzés hatékonyságának
növelése érdekében, a szükséges vizsgálatok elvégzésére,
az eljáró építésfelügyeleti hatóság megkeresésére, az
ellenõrzésben részt kell venni más, építésfelügyeleti feladatot ellátó szerveknek, ideértve a sajátos építményfajták
szerinti hatóságokat is.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet
a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez
Továbbképzés szervezõje
A továbbképzés szervezõje az alábbi szakmagyakorlási
jogosultsággal rendelkezõ szakmagyakorlók esetében a
Magyar Mérnöki Kamara:
– a területi mérnöki kamara által nyilvántartott szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezõk (építészeti-mûszaki tervezõ, építésügyi mûszaki szakértõ, településtervezõ);
– a felvonó- és mozgólépcsõ-ellenõr;
– a szakterület szerint a Magyar Mérnöki Kamara illetékességi körébe tartozó szakirányú felsõ-, illetve középfokú végzettségû építési mûszaki ellenõr, illetve felelõs
mûszaki vezetõ.
A továbbképzés szervezõje az alábbi szakmagyakorlási
jogosultsággal rendelkezõ szakmagyakorlók esetében a
Magyar Építész Kamara:
– a területi építész kamara által nyilvántartott szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezõk (építészeti-mûszaki tervezõ, építésügyi mûszaki szakértõ, településtervezõ);
– a szakterület szerint a Magyar Építész Kamara illetékességi körébe tartozó szakirányú felsõ-, illetve középfokú végzettségû építési mûszaki ellenõr, illetve felelõs
mûszaki vezetõ.

2. melléklet
a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez
Szabadon választható témakörök pontértékei
A továbbképzési idõszak alatt a szabadon választható
témakörökben a szakmagyakorlónak legalább 20 pontot, a
továbbképzést idõarányosan teljesítõ esetében évente legalább 4 pontot kell teljesíteni az alábbiak figyelembevételével:
– szakmai tanfolyam alkalmanként legfeljebb 10 pont;
– szakirányú, a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó felsõfokú, legalább négy féléves posztgraduális
képzés (a településtervezõk esetében a jogosultság feltételeként szabott egyetemi szintû posztgraduális képzésen
felüli képzés) 20 pont;
– szakmai tevékenységért kapott Kossuth-díj, továbbá
Széchenyi-díj 20 pont, egyéb szakmai díj legfeljebb
10 pont;
– szakirányú tevékenységben szerzett PhD vagy DLA
cím elnyerése 20 pont;
– hazai vagy külföldi szakmai elõadáson, konferencián
való részvétel hallgatóként alkalmanként legfeljebb
3 pont;
– hazai vagy külföldi szakmai elõadáson, konferencián
való részvétel elõadóként alkalmanként legfeljebb 5 pont;
– szakmai tanulmányúton való részvétel beszámolóval
történõ igazolása alkalmanként legfeljebb 3 pont;

3982

MAGYAR KÖZLÖNY

– szakmai publikáció (szakmai cikk) közzététele szakmai folyóiratban alkalmanként legfeljebb: önálló szerzõként 3 pont, társszerzõként 1 pont;
– opponensi tevékenység PhD vagy DLA szakirányú
szakdolgozat esetén 2 pont;
– PhD témavezetés a jelölt sikeres védése idején
3 pont;
– tudományos szakkönyv, egyetemi, fõiskolai jegyzet
vagy más oktatási anyag készítése szerzõként legfeljebb
10 pont, társszerzõként legfeljebb 5 pont, a könyv szerkesztési munkájáért legfeljebb 5 pont;
– az adott szakterületen, nem fõtevékenységként végzett oktatói tevékenység tanulmányi félévenként legfeljebb 2 pont;
– országos tervpályázaton való eredményes részvétel
legfeljebb 5 pont.

2006/50. szám

(2) E rendelet alkalmazásában:
1. településtervezési tevékenység: az Étv. 7. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjaiban, a 14. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben meghatározott településrendezési eszközöket
alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeinek készítése;
2. településtervezési tevékenységhez esetenként kapcsolódó tevékenységek:
a) az 1. pontban meghatározott dokumentációk és tervek készítését megelõzõ vagy azzal összefüggõ, illetve azt
közvetlenül szolgáló tevékenység (adatgyûjtés, felmérés
stb. készítése);
b) az Étv. 23. §-ának (3) bekezdése szerinti telekalakítási terv (mint építészeti-mûszaki tervdokumentáció)
készítése;
3. építészeti-mûszaki tervezési tevékenység: az Étv.
34. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eljárásokhoz
szükséges, az Étv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti építészeti-mûszaki tervdokumentáció elkészítése;

A Kormány
104/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelete
a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési,
valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság
szabályairól
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének h) és q) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a településfejlesztési koncepció kivételével minden
településrendezési eszköz (a továbbiakban együtt: településrendezési tervdokumentáció) készítésére és az ezekhez
esetenként kapcsolódó tevékenységekre;
b) minden építmény (építmény, építményrész, építményegyüttes), építési munka, építési tevékenység külön
jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéséhez és mûszaki megvalósításához (kivitelezéséhez)
szükséges építészeti-mûszaki tervdokumentáció készítésére és az ehhez esetenként kapcsolódó tevékenységekre;
c) az épített környezet tervezésével, kivitelezésével,
valamint fenntartásával, használatával, mûködtetésével,
megõrzésével kapcsolatos, megbízás alapján végzett építésügyi mûszaki szakértõi tevékenységre.

4. építészeti-mûszaki tervezési tevékenységhez esetenként kapcsolódó tevékenységek:
a) az építészeti-mûszaki tervdokumentáció készítését
megelõzõ vagy azzal összefüggõ, illetve azt közvetlenül
szolgáló mûszaki tervezés, különösen az állapotfelmérési
terv, mûszaki elõterv, tanulmányterv, tervezési program,
az építmény rendeltetésszerû használatához, illetve megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges technológiai
tervezés;
b) a tervezést megalapozó, azt elõkészítõ, a tervezéshez
kapcsolódó szakértõi tevékenység, a tervdokumentáció
részét képezõ szakvélemények készítése (pl. hõtechnikai,
akusztikai, geotechnikai vizsgálat és szakvélemény, számítás, mûszaki állapot leírása és értékelése stb.), építési
geodézia készítése;
c) a tervellenõri tevékenység: külön jogszabályban
meghatározott mûszaki megvalósítási, kiviteli tervdokumentáció(rész) – különösen az Étv. 31. §-ának (1)–(4),
valamint 33. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerinti –
megfelelõségének ellenõrzése;
d) tervezõi mûvezetés: az Étv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a tervezéssel kapcsolatosan a kivitelezés során felmerülõ szakkérdések megoldása, tervegyeztetések lefolytatása, továbbá az építészeti-mûszaki
terveknek megfelelõ megvalósításban való közremûködés
az építtetõvel kötött megbízás alapján;
5. építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység: az Étv.
32. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, valamint az
Étv. 16. §-ának (1) bekezdésével kapcsolatos tevékenység;
6. építésügyi mûszaki szakértõi tevékenységhez esetenként kapcsolódó tevékenységek: az építészeti-mûszaki,
valamint a településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás,
illetve javaslattétel;
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7. EGT állampolgár: az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes állam polgára;
8. tervezési jogosultság: az 1–4. pontban felsorolt tevékenységek gyakorlása, a területi mérnöki kamara, illetve a
területi építész kamara (a továbbiakban együtt: területi
szakmai kamara) által közigazgatási eljárás során kiadott
határozattal, a tervezés teljes idõszakában névjegyzéki bejegyzéssel;
9. szakértõi jogosultság: az 5–6. pontban felsorolt
tevékenységek gyakorlása, a területi szakmai kamara által
közigazgatási eljárás során kiadott határozattal, a szakértõi
tevékenység teljes idõszakában névjegyzéki bejegyzéssel;
10. szakmagyakorlási tevékenység: az 1–6. pontban
foglalt valamennyi tevékenység gyakorlása;
11. szakmagyakorlási jogosultság: az 1–6. pontban felsorolt tevékenységek gyakorlása, a területi szakmai kamara által közigazgatási eljárás során kiadott határozattal, a
szakmagyakorlás teljes idõszakában névjegyzéki bejegyzéssel;
12. hozzátartozó: a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. §-ának g) pontjában felsorolt személyek.

2. §
(1) Önálló szakmagyakorlási tevékenységet – a (3) és
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – magyar állampolgár, letelepedési engedéllyel rendelkezõ harmadik ország
állampolgára, valamint a Magyarországon gazdasági céllal letelepedni szándékozó EGT állampolgár akkor folytathat, ha kérelmére a képzési szak szerint hatáskörrel rendelkezõ területi szakmai kamara szakmagyakorlási jogosultságot állapított meg és a nyilvántartásba (a továbbiakban:
névjegyzék) bejegyezte.
(2) A szakmagyakorlási jogosultság megállapításának
feltételei:
a) kamarai tagság – a (3)–(5) bekezdésekben foglalt
kivételekkel – az alábbiak szerint:
aa) a 6. § (1) bekezdésben meghatározott szakok esetében a lakóhely szerint illetékes területi mérnöki kamarában, illetve
ab) a 7. §-ban meghatározott szakok esetében a lakóhely szerint illetékes területi építész kamarában;
b) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételek
teljesítése (végzettség és gyakorlat);
c) a jogosultsági vizsga letételének vagy a jogosultsági
vizsga alóli mentesség igazolása a (3) bekezdésben és az
(5) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek kivételével.
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(3) A külön jogszabályban meghatározott építészmérnöki vagy ezzel egyenértékûnek elismert oklevéllel rendelkezõ, és Magyarországon gazdasági céllal letelepedni
nem szándékozó EGT állampolgár szakmagyakorlási
tevékenységet akkor folytathat, ha
a) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételeket
teljesíti;
b) a Budapesti Építész Kamara elkülönítetten vezetett
névjegyzékbe bejegyzi, amely a tevékenység elvégzéséig,
de legfeljebb egy évig érvényes.
(4) Az (1) bekezdésben nem említett harmadik ország
állampolgára számára viszonosság alapján állapítható meg
szakmagyakorlási jogosultság.
(5) A szakmagyakorlásra kamarai tagság nélkül jogosult
a) a kamarai tagságra nem jogosító végzettséggel rendelkezõ, e rendelet hatálybalépése elõtt szakmagyakorlási
jogosultságot szerzett – a külön névjegyzékbe bejegyzett –
személy;
b) a Magyarországon gazdasági céllal letelepedni nem
szándékozó – az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe
bejegyzett – EGT állampolgár;
c) a tervezõ és szakértõ mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mkt.) 1. §-ának (4) bekezdése szerinti eseti
tervezõi engedéllyel rendelkezõ személy.

A SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁG
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZAKMAI FELTÉTELEI
Szakirányú végzettség
3. §
(1) A szakmagyakorlási jogosultság megállapításához a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendeletben meghatározott kreditértékû – oklevéllel igazolt – szakirányú felsõfokú végzettség szükséges.
(2) A településtervezési, az építészeti-mûszaki tervezési
és az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság megállapítása során – a (3)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel –
szakirányú
a) a legalább 5 éves akkreditált tantervû egyetemi
szintû, illetve mesterfokozatú,
b) a legalább 4 éves akkreditált tantervû egyetemi
szintû alapképzés, illetve fõiskolai szintû, valamint
c) a legalább 3 éves akkreditált tantervû egyetemi
szintû alapképzés, illetve fõiskolai szintû
oklevéllel – esetenként az oklevél mellékletével, illetve
leckekönyvvel – tanúsított végzettség, amelynek képzési
célja, illetve az oklevél szintje szerinti kreditpontokban
(vagy félévórákban) meghatározott követelményt kielégíti.
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(3) A Magyar Építész Kamara hatáskörébe tartozó településtervezési szakterületen a jogosultság megállapítása
során a (2) bekezdés a) pontja szerinti:
a) okleveles településmérnök, illetve a (8) és (9) bekezdés szerint ezzel egyenértékû végzettség tekinthetõ szakirányúnak, valamint
b) legalább kétéves, akkreditált szakirányú képzést
nyújtó felsõoktatási intézményben – az építésügyért felelõs miniszter és az országos szakmai kamara véleményének beszerzését követõen – kialakított képzési terv alapján
szakirányú képzéssel kiegészítve
ba) az okleveles építészmérnök,
bb) az okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és
kertépítészmérnök, vagy okleveles táj- és kertépítész
szakos kertészmérnök
végzettség tekinthetõ szakirányúnak.
(4) A Magyar Építész Kamara hatáskörébe tartozó építészeti tervezési szakterületen a tervezési jogosultság megállapításához a (2) bekezdés a) pontja szerinti
a) okleveles építészmérnök,
b) 2003. január 1. után megszerzett okleveles építész
tervezõmûvész,
c) egyetemi szintû okleveles építész,
illetve a (8) és (9) bekezdés szerint ezzel egyenértékû végzettség tekinthetõ szakirányúnak.
(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti, illetve a (8) és
(9) bekezdés szerint ezzel egyenértékû végzettség tekinthetõ szakirányúnak:
a) az építésügyi mûszaki szakértõi, valamint településtervezési szakági, továbbá a mérnöki kamarák hatáskörébe
tartozó tartószerkezeti tervezési jogosultság megállapítása, valamint
b) a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel
kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított
területen (világörökség, mûemléki jelentõségû területen,
mûemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem
alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévõ
építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-mûszaki tervezési tevékenység, továbbá jogszabállyal védetté nyilvánított ingatlanon és jogszabállyal
védetté nyilvánított területen telekalakítási terv készítése
esetén.
(6) A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó szakterületeken a (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti végzettség az
építésügyi-mûszaki szakértõi jogosultság, valamint vezetõ
tervezõi cím megállapításánál akkor szakirányú, ha az
adott szakterületen nincs magasabb szintû alapképzés.
(7) A (2)–(3) bekezdés szerinti oklevelek szakirányának
megfelelõ tevékenységi körök jegyzékét – a képzési céllal
összhangban – az építésügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közzéteszi.
(8) Ha a végzettséget igazoló oklevélbõl a szakirány,
illetve annak a (2) bekezdés szerinti – a szakmagyakorlási
jogosultságot megalapozó – szintje nem állapítható meg,
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akkor az oklevél szakirányáról a (9) bekezdésben meghatározott, az országos szakmai kamara által mûködtetett
bizottság jogosult szakértõként véleményt nyilvánítani a
névjegyzékbe történõ bejegyzési eljárás során, amelyet a
jogosultság megállapításakor a területi kamara kötelezõen
figyelembe vesz.
(9) A bizottság elnökét és két tagját az illetékes országos
kamara jelöli. A bizottság tagja továbbá az illetékes
miniszter által megbízott személy, valamint tagja az adott
szak szerint illetékes, az országos szakmai kamarák által
felkért felsõoktatási intézmény képviselõje. A bizottság
mûködési rendjét az illetékes országos szakmai kamara
állapítja meg.

A szakmai gyakorlat
4. §
(1) Szakmai gyakorlati idõként a szakirányú felsõfokú
végzettség megszerzését követõen, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelõ
a) településtervezõi,
b) építészeti-mûszaki tervezési,
c) felsõoktatási intézményben építészeti-mûszaki szaktárgy-oktatói,
d) felsõoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói,
e) építésügyi-mûszaki szakértõi,
f) építési mûszaki ellenõri,
g) felelõs mûszaki vezetõi,
h) beruházás lebonyolítói,
i) építésügyi igazgatási,
j) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési,
k) tájvédelmi igazgatási
tevékenység folytatásának idõtartamát, valamint a (7) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni.
(2) Szakmai gyakorlati idõként figyelembe vehetõ továbbá a szakirányú akkreditált
a) kiegészítõ képzés – a 3. § (3) bekezdésének b) pontja
és a 19. § (3) bekezdésének b) pontjában említett képzés
kivételével –,
b) posztgraduális képzés,
c) a szakmai kamara által elismert mesterképzés
elvégzésének idõtartama is.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakmai gyakorlati idõ
a) a településtervezési jogosultság megállapításához 5 év;
b) az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság megállapításához
ba) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti végzettség esetén 5 év;
bb) a 3. § (2) bekezdésének b)–c) pontjai szerinti végzettség esetén 7 év;
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c) az építészeti-mûszaki és településtervezési vezetõ
tervezõi címhez, és az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság megállapításához
ca) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti végzettség esetén 8 év;
cb) a 3. § (2) bekezdésének b)–c) pontjai szerinti végzettség esetén 10 év.
(4) A településtervezési jogosultság megállapításához
a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gyakorlati idõ
szakmai tartalmát
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tervezési, vagy
b) legalább 3 év településtervezési és 2 év közigazgatásban végzett településrendezési, vagy az (1) bekezdés
d) pontja szerinti
gyakorlattal kell igazolni.
(5) Az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság megállapításához a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
gyakorlati idõt a szakterületnek megfelelõ tervezési gyakorlattal kell igazolni.
(6) Az építészeti-mûszaki vezetõ tervezõi cím megállapításához a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott gyakorlati idõ szakmai tartalmát
a) a kérelmezett szakterületnek megfelelõ tervezési, vagy
b) legalább 5 éves, a kérelmezett szakterületnek megfelelõ tervezési és az (1) bekezdés a)–d), illetve i)–j) pontjai
szerinti
gyakorlattal kell igazolni.
(7) A szakmai kamarai tagságra, illetve tervezési feladat
elvégzésére megfelelõ idõtartamú tervezési gyakorlat hiánya miatt még nem jogosult szakirányú egyetemi végzettségû személy csak jogosultsággal rendelkezõ tervezõ mellett, társtervezõként folytathat tervezési tevékenységet, és
szerezhet tervezési szakmai gyakorlatot.
(8) Az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság megállapításánál a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott gyakorlati idõ szakmai tartalma – a (9) bekezdésben foglalt
eltérésekkel – az (1) bekezdésben felsorolt, a kérelmezett
szakterületnek megfelelõ tevékenységekkel, illetve ezek
egyikével igazolható.
(9) Településtervezési szakértõi jogosultság, valamint
vezetõ tervezõi cím megállapításánál a (3) bekezdés
c) pontjában meghatározott gyakorlati idõ szakmai tartalmát településtervezési, és legfeljebb felerészben közigazgatásban végzett településrendezési, illetve az (1) bekezdés d) és j) pontjában foglalt szakirányú gyakorlattal kell
igazolni.
A JOGOSULTSÁGI VIZSGA
5. §
(1) A jogosultsági vizsgát – amely a szakmagyakorlás
szakterületeihez kapcsolódó eljárási, jogi, pénzügyi, szab-
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vány- és minõségügyi szakmai ismeretek elsajátításának
az igazolása – az e rendeletben meghatározottak szerint az
országos szakmai kamarák szervezik.
(2) A jogosultsági vizsga általános és különös részbõl
áll. A jogosultsági vizsgakövetelmény-rendszert – a
6–7. §-okban meghatározott szakok szerint illetékes felsõoktatási intézmények bevonásával, valamint az illetékes
miniszter egyetértésével – az országos szakmai kamarák
dolgozzák ki, és a miniszter teszi közzé.
(3) A jogosultsági vizsgabizottságot (a továbbiakban:
vizsgabizottság) az országos szakmai kamarák hozzák
létre és mûködtetik. A vizsgabizottság elnökbõl, szakmai
elnökbõl és tagokból áll. A vizsgabizottság elnöke az illetékes miniszter által megbízott személy, a szakmai elnöke
az országos szakmai kamara szakterületi képviselõje, tagjai a 6–7. §-okban meghatározott szakok szerinti országos
szakmai kamarák és illetékes felsõoktatási intézmények
képviselõi.
(4) A vizsgabizottság tagjaiból álló tanács (az elnök,
a szakmai elnök és tagok) vizsgáztat, a szakmagyakorlási
jogosultság megállapításához igazodóan szakterületek
szerint változó összetétellel. A vizsgáztató tanács legalább
3 és legfeljebb 6 tagból állhat.
(5) A jogosultsági vizsgabizottság létrehozásának és
mûködésének, továbbá a vizsga lebonyolításának részletes
eljárási szabályait – különösen a jelentkezésre, a vizsgáztatásra és a vizsgaanyag hozzáférésének módjára vonatkozó rendelkezéseket – az országos szakmai kamarák szabályzatban határozzák meg.
(6) A jogosultsági vizsgától a szakmagyakorlási jogosultságot megállapító területi szakmai kamara – a kérelem
elbírálása, illetve a névjegyzékbe történõ bejegyzési eljárás során – indokolt esetben részben vagy egészben eltekinthet, ha
a) a kérelmezõ igazolt szakmai gyakorlatának tartalma
– kamarai szabályzatban meghatározottak szerint – a vizsgakövetelmények ismeretét alátámasztja,
b) a kérelmezõ valamelyik szakterületen (településrendezési, építészeti-mûszaki tervezési, építésügyi mûszaki
szakértõi, felelõs mûszaki vezetõi, építési mûszaki ellenõri, építésügyi, alkalmassági, közigazgatási) már eredményes vizsgával vagy szakvizsgával rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási jogosultsági
vizsga követelményrendszerével teljeskörûen vagy részben megegyezik, vagy
c) a kérelmezõ betöltötte 60. életévét és a kérelmezett
szakterületen a kérelem benyújtását megelõzõen legalább
15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(7) A jogosultsági vizsga díja 33 000 Ft, amelybõl
a vizsga általános részének díja 10 000 Ft. A jogosultsági
vizsga – sikertelenség esetén részben vagy egészben –
megismételhetõ. A pótvizsga díja a jogosultsági vizsgadíjjal azonos.
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(8) A jogosultsági vizsga díját a jogosultsági vizsgára
történõ jelentkezéskor kell megfizetni a vizsgát szervezõ
országos szakmai kamara részére. A jogosultsági vizsga
díjáról a szervezõ országos szakmai kamara elkülönített
nyilvántartást vezet. A díj kizárólag a vizsgaszervezés,
-lebonyolítás fedezetére használható fel.

A szakmai kamarák hatásköre
az egyes szakképesítések szerint
6. §
(1) A területi mérnöki kamarák – a (2) bekezdésben és
a 8. §-ban foglalt kiegészítéssel – a külön jogszabály szerinti
a) anyagmérnöki,
b) építészmérnöki,
c) bánya- és geotechnikai,
d) biomérnöki,
e) biztonságtechnikai,
f) egészségügyi mérnöki,
g) élelmiszermérnöki,
h) energetikai,
i) építõmérnöki,
j) erdõmérnöki,
k) faipari mérnöki,
l) folyamatszabályozó mérnöki,
m) földmérõ és térinformatikai mérnöki,
n) gépészmérnöki,
o) kohómérnöki,
p) környezetmérnöki,
q) közlekedésmérnöki,
r) könnyûipari mérnöki,
s) mezõgazdasági gépészmérnöki,
t) mûszaki informatikai mérnöki,
u) olaj- és gázmérnöki,
v) papíripari mérnöki,
w) településmérnöki,
x) villamosmérnöki,
y) vegyészmérnöki
szakokon szerzett szakképzettséggel rendelkezõk szakmagyakorlási jogosultságának megállapítására, illetve névjegyzéki bejegyzésére rendelkeznek hatáskörrel az 1. melléklet I. részében felsorolt építészeti-mûszaki tervezési,
a 2. melléklet II. részében felsorolt településtervezési szakági tervezési, valamint a 3. melléklet I. részében felsorolt
építésügyi mûszaki szakértõi szakterületeken.
(2) A szakmagyakorlási jogosultságot megállapító
szakmai kamara az (1) bekezdésben felsorolt szakok szerinti névjegyzéki besoroláson belül az oktatási rendszer
szakirányainak, valamint a szakmai gyakorlat tényleges
tartalmának megfelelõ szakterületet is megállapíthat.
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7. §

A területi építész kamarák – a 8. §-ban foglalt kiegészítéssel – a külön jogszabály szerinti
a) építészmérnöki,
b) belsõépítészeti,
c) táj- és kertépítészmérnöki,
d) tájépítészmérnöki,
e) településmérnöki
szakokon szerzett szakképzettséggel rendelkezõk szakmagyakorlási jogosultságának megállapítására, illetve névjegyzéki bejegyzésére rendelkeznek hatáskörrel az 1. melléklet II. részében felsorolt építészeti-mûszaki tervezési,
valamint a 2. mellékletben felsorolt településtervezési,
településtervezési szakági és a 3. melléklet II. részében felsorolt építésügyi mûszaki szakértõi szakterületeken.

8. §
A 6–7. §-ban felsorolt szakok kiegészülhetnek azokkal
az egyéb – az itt felsorolt szakoktól eltérõ megnevezésû –
végzettségi szakokkal, amelyek a 3. § (2) bekezdése szerinti szakirányúság követelményeit kielégítik.
MÁSODIK RÉSZ
A SZAKMAGYAKORLÁSI TEVÉKENYSÉG
A településtervezési, az építészeti-mûszaki tervezési
és a tervellenõri tevékenység
9. §
(1) Önálló településtervezési, illetve építészeti-mûszaki
tervezési tevékenység a 4. § (3) bekezdésében meghatározott gyakorlati idõtõl függõen tervezési jogosultsággal
folytatható.
(2) Tervezési jogosultsággal a tervezési szakterületen
a tervezõi tevékenység a (3) és (4) bekezdésben foglalt
eltéréssel teljeskörûen végezhetõ.
(3) Az építész kamarák a hatáskörükbe tartozó építészeti-mûszaki tervezési szakterületeken a 4. § (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott tervezési gyakorlati
idõnél rövidebb, de legalább 2 éves tervezési gyakorlat
esetén a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséig korlátozott körû tervezési tevékenységi kört állapítanak meg. A korlátozott tervezési tevékenységi kör az 1. melléklet II/B. fejezetében meghatározottak szerint:
a) az építészeti tervezési szakterületen az É2,
b) belsõépítészeti tervezési szakterületen a BÉ2,
c) táj- és kertépítészeti tervezési szakterületen a K2
tervezési jogosultsággal folytatható tevékenységi körrel
egyezik meg.
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(4) A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési szakterületeken – az oklevél szakirányától, valamint a tervezõi tevékenység mûszaki tartalmától függõen – a mérnöki kamara szabályzatában megállapított tervezési szakterületeken a 4. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott gyakorlati idõnél rövidebb, de
legalább 2 éves tervezõi gyakorlat esetén az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséig korlátozott
körû tervezési tevékenységi kört is megállapíthat.
(5) A 4. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti végzettséggel és gyakorlati idõvel, valamint kiemelkedõ szakmai
ismeretekkel rendelkezõ tervezõ vezetõ tervezõi cím iránti
kérelmet nyújthat be az országos szakmai kamarához.
(6) A vezetõ tervezõi címmel rendelkezõ tervezõ tervellenõrzésre is jogosult azon a szakterületen, amelyen a
szakmai kamaránál jogosultsággal rendelkezik.
(7) Az építészeti-mûszaki tervezési szakterületeken az
egyes tervezõi tevékenységi köröket az 1. melléklet tartalmazza.
(8) A településtervezési szakterületen az egyes tervezõi
és szakági tervezõi tevékenységi köröket a 2. melléklet tartalmazza.
(9) A tervezõnek az általa készített építészeti-mûszaki
terveket, iratokat és számításokat, a tervezõi nyilatkozatot,
tervellenõrzési tevékenységnél a tervellenõri nyilatkozatot
alá kell írnia, és ezzel azonos helyen fel kell tüntetnie szakképesítését, értesítési címét (lakcím, székhely, telephely),
valamint a tervezõi névjegyzékben szereplõ nyilvántartási
számát. Az építési (létesítési) engedély iránti kérelem mellékletét képezõ, valamint a kiviteli tervdokumentációban
szereplõ tervezõi nyilatkozaton a tervezõ szakképesítését
az oklevélben szereplõ megnevezéssel azonos módon,
rövidítés nélkül kell feltüntetni.
(10) A településrendezési tervek jóváhagyandó munkarészeit a településrendezõ tervezõnek és a kötelezõ alátámasztó munkarészeket készítõ településrendezési szakági
tervezõnek alá kell írnia. A szakági tervlapokat az annak
készítésére jogosult településrendezési szakági tervezõ
írja alá. Az aláírásokkal azonos helyen fel kell tüntetni a
tervezõk szakképesítését és tervezõi névjegyzéki számát.
(11) A tervezõnek az általa készített településrendezési,
illetve építészeti-mûszaki tervet a megbízónak történõ
átadástól számított legalább 10 évig meg kell õriznie.
(12) Nem folytathat településtervezési tevékenységet
– a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – illetékességi területén a településrendezési eszközök elõkészítésében, véleményezésében, döntéshozatalában közremûködõ személy.
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Az építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység
10. §
(1) Önálló építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység
a 4. § (3) bekezdésében meghatározott gyakorlati idõtõl
függõen szakértõi jogosultsággal folytatható.
(2) A szakértõi vizsgálatnak – a megbízás keretein belül – az ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. Az építésügyi mûszaki szakértõ köteles megbízójának
figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa
ismert adatok alapján szakértõi véleményének kialakítását
befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke.
(3) A szakértõi véleményen fel kell tüntetni a szakértõ
nevét, szakértõi nyilvántartási számát, a szakértõi szakterületének megnevezését.
(4) Az építésügyi mûszaki szakértõi szakterületeket és
a névjegyzékben alkalmazható jelöléseket a 3. melléklet
tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása iránti
kérelem és mellékletei
11. §
(1) A szakmagyakorlási jogosultság megállapítását
annál a – szakterület szerint hatáskörrel rendelkezõ – területi szakmai kamaránál kell írásban kérelmezni, amelynek
a kérelmezõ tagja.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét, címét, aláírását;
b) a kérelmezõ azon személyi adatait, amelyek a területi szakmai kamarai tagságával való azonosításhoz szükségesek, illetve a kamara által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást igazoló dokumentumokat;
c) a kérelem tárgyát; valamint
d) annak (azoknak) a szakmagyakorlási tevékenységnek a megjelölését, amelyre (amelyekre) a jogosultság
megállapítását (névjegyzékbe való felvételét) kéri.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítõ
képesítést) igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre;
b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát
vagy az oklevél mellékletét is be kell nyújtani, ha a kérelmezõ kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy
ha a kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri;
c) a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt abban az esetben, ha a névjegyzékbe való felvételt a
kamarai tagfelvétel idõpontját követõ egy éven túl kérik,
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illetve, ha a kamarai tagfelvételi kérelemhez erkölcsi bizonyítványt nem mellékeltek;
d) a névjegyzékbe való bejegyzéshez külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekkszelvényt vagy annak másolatát;
e) a szakmai gyakorlat igazolását;
f) a jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy
a vizsga alóli mentesség igazolását.
(4) Az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság iránti
kérelemhez – a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen –
mellékelni kell a kérelmezõ részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajzát is.
(5) A végzettséget tanúsító oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata helyett az eredeti dokumentum egyidejû
bemutatása esetén elfogadható a benyújtott egyszerû másolat, amelyre az illetékes szakmai kamara rájegyzi az eredetivel való egyezés tényét.
(6) Az Mkt. 1. §-ának (4) bekezdése szerinti eseti tervezõi engedély iránti kérelemhez a (3) bekezdés a)–e) pontjaiban foglaltakon túlmenõen mellékelni kell:
a) az építtetõ és a tervezõ hozzátartozói minõségét igazoló dokumentumokat;
b) a végezni kívánt tevékenység fõbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét.
Az eseti engedély egy évig érvényes, amely a tevékenység elvégzésének idejéig, de legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
A vezetõ tervezõi cím megállapításának
sajátos szabályai
12. §
(1) A vezetõ tervezõi cím iránti kérelemhez – a 11. §
(3) bekezdésének a)–e) pontjaiban foglaltakon túlmenõen – mellékelni kell:
a) a kérelmezõ részletes szakmai önéletrajzát;
b) a kérelmezõ tervezõi tevékenységét bemutató fontosabb dokumentumokat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumnak
minõsül a tervezõként vagy társtervezõként tervezett településrendezési, építmény építészeti-mûszaki, vagy megvalósítási (kiviteli), a szakterület szempontjából legjellemzõbb tervdokumentumai és szükség szerint a megvalósult
építmény fényképei, továbbá tervezési pályázatok tervlapjai, tervtanácsi állásfoglalások, egyéb tervdokumentumok,
díjak, elismerések.
(3) Az országos szakmai kamara a vezetõ tervezõi cím
megállapítása iránti kérelmet és mellékleteit – a gyakorlati
idõ szakmai tartalma alapján, a (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – a kamara szabályzatában meghatározott eljárás
szerint a következõ szempontok szerint bírálja el:
a) a bemutatott tervdokumentumok a korszerû tudományos-technikai színvonalnak megfelelnek-e;
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b) a tervezési folyamatban való jártasság igazolható-e;
c) a megtervezett és megvalósult építmények tervei,
belsõépítészeti, táj- és kertépítészeti, településrendezési
tervek többrétû és magas szakmai színvonalú tervezõi
tevékenységet dokumentálnak-e.
(4) Vezetõ tervezõi címet kell megállapítani településtervezési, építészeti-mûszaki tervezési, belsõépítészeti,
valamint táj- és kertépítészeti tervezési szakterületen azon
kérelmezõ számára, aki kiemelkedõ építészeti-mûszaki,
illetve településtervezési tervezési tevékenységéért Kossuth-díjat, Széchenyi-díjat, Ybl-díjat, Pro Architecturadíjat, Ferenczy-díjat, Munkácsy Mihály-díjat, Palóczi
Antal-díjat, illetve táj- és kertépítészeti tervezésért Ormos
Imre-díjat kapott.
A kérelem elbírálása és a határozat tartalma
13. §
(1) Az Mkt. 42. §-ának (1) bekezdése szerinti eljárásokban a területi szakmai kamara a Ket. általános szabályai
szerint jár el.
(2) A kérelemnek helyt adó határozatban fel kell tüntetni:
a) az oklevél megnevezését, számát, amely a jogosultságot megalapozza;
b) a tervezési és szakértõi szakterületek és az ezekhez
tartozó egyéb tevékenységek megnevezését, amelyekre
a kamara a jogosultságot megállapította;
c) a szakmagyakorló nyilvántartási számát, valamint a
jogosultság azonosítására alkalmas jelölést (betû és számjelet) az 1–3. melléklet szerint.
(3) A területi szakmai kamarák – a (2) bekezdésben
meghatározottakon túlmenõen – a jogosultságot megállapító határozatban megjelölhetik a jogosultság megadásánál figyelembe vett oklevél szakát, szakirányát, kibocsátóját, továbbá – kérelemre – azt a szakterületet vagy részterületet, amelyen a kérelmezõ kiemelkedõ gyakorlatot igazolt.
A névjegyzéki bejegyzés érvényessége és megújítása
14. §
(1) A névjegyzékbe, továbbá a 15. § (4) bekezdésében
említett külön névjegyzékbe történõ bejegyzés – a 2. §
(3) bekezdés b) pontban és a 11. § (6) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 5 évig érvényes.
(2) Külön eljárás keretében a névjegyzéki bejegyzés
kérelemre megújítható. A megújításra irányuló kérelem
hiányában, illetve a kérelem elutasítása esetén a névjegyzéki bejegyzés megszûnik.
(3) A megújítás feltétele a külön jogszabályban meghatározott szakmai továbbképzés teljesítésének igazolása.
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(4) A megújítási kérelemhez mellékelni kell:
a) a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
b) a (3) bekezdés szerinti továbbképzés teljesítésének
igazolását;
c) a külön jogszabályban meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását;
d) mindazokat a dokumentumokat, amelyek a kamara
által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást igazolják.
(5) A névjegyzéki bejegyzés szüneteltethetõ. A szüneteltetés idõtartamát (kezdõ és záró napját) az illetékes területi kamaránál be kell jelenteni. A területi kamara megállapítja a névjegyzéki bejegyzés megújításának új – a szüneteltetés idõtartamával meghosszabbított – idõpontját. A
szüneteltetés idõtartama alatt szakmagyakorlási tevékenység nem végezhetõ.
A névjegyzék vezetése
15. §
(1) A területi szakmai kamarák jogszabályban meghatározott módon és tartalommal azokról a személyekrõl, akik
számára a kamara szakmagyakorlási jogosultságot állapított meg, névjegyzéket vezetnek.
(2) Az országos szakmai kamarák a területi szakmai
kamarák adatszolgáltatása alapján – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a névjegyzékbe felvett személyekrõl és jogosultságukról évenként országos, nyilvános, szakterületenként fejezetekre bontott névjegyzéket
jelentetnek meg, amelyben a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek is feltüntethetõk.
(3) A mérnöki kamarák a névjegyzékben a szakmagyakorló nevén, szakképzettségén, értesítési címén és nyilvántartási számán kívül egyéb adatot – így különösen:
a jogosult mely (rész)területeken igazoltan kiemelkedõen
gyakorlott – is közzé tehetnek az érintett személy beleegyezésével.
(4) A kamarai tagokat és a kamarai tagságra nem jogosult – szerzett jogaikat az Mkt. 52. §-ában foglaltak alapján
gyakorló – személyeket külön névjegyzékben kell nyilvántartani.
(5) A névjegyzék hitelesített másolatának, kivonatának
szolgáltatásáért a szakmai kamara jogosult a felhasználóknak díjat felszámolni. Az építésügyi és építésfelügyeleti
hatóság számára az adatszolgáltatás díjmentes.

A névjegyzékbõl való törlés és kizárás
16. §
(1) Törölni kell a névjegyzékbõl azt a személyt,
a) aki a törlést maga kérte;
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b) aki elhalálozott;
c) akit kizártak.
(2) Ki kell zárni a névjegyzékbõl azt a személyt,
a) akivel szemben a szakmai kamarai tagságot kizáró
ok merült fel;
b) akivel kapcsolatban a névjegyzéki bejegyzést követõen merült fel olyan tény vagy adat, amely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetõvé;
c) akit a névjegyzéket vezetõ területi szakmai kamara
három éven belül három alkalommal jogerõs etikai-fegyelmi elmarasztalásban részesített.
(3) Ha a névjegyzékbõl való törlésre az (1) bekezdés
c) pontja alapján került sor, a szakmagyakorló a határozat
jogerõre emelkedésétõl számított 3 éven belül a névjegyzékbe nem vehetõ fel.
(4) Amennyiben a szakmagyakorló lakóhelyét más területi kamara illetékességi helyére teszi át, köteles azt az új
lakóhely szerint illetékes szakmai kamaránál bejelenteni.
Az új lakóhely szerint illetékes szakmai kamara megkeresi
a névjegyzéket a bejelentést megelõzõen vezetõ területi
szakmai kamarát az összes vonatkozó irat megküldése
végett, majd a szakmagyakorló személyt – az iratok megérkezésekor – díjmentesen nyilvántartásba veszi.
(5) Igazságügyi szakértõi tevékenységet is végzõ szakmagyakorló törlésérõl, illetve a 14. § (5) bekezdésben említett szüneteltetésrõl a szakmai kamara az igazságügyi
szakértõi névjegyzék vezetését végzõ szervet értesíti.
(6) A névjegyzékbõl való törlést követõen az e jogszabályban meghatározott adatokat a szakmai kamara 10 évig
õrzi meg.

Gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
17. §
(1) A Ptk. 685. §-ának c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet és más jogi személy akkor folytathat szakmagyakorlási tevékenységet, ha
a) a szakmagyakorlási tevékenység a létesítõ okiratában mint tevékenység szerepel, és
b) rendelkezik a tevékenység ellátásához a 2. § (1) bekezdésében elõírt feltételeknek megfelelõ taggal vagy
alkalmazottal.
(2) A területi szakmai kamara a településtervezõi, az
építészeti-mûszaki tervezési, illetve építésügyi mûszaki
szakértõi tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezetet és
más jogi személyt – kérelmére – nyilvántarthatja, ha az
igazolja az (1) bekezdésben említett tagja vagy alkalmazottja szakmagyakorlási jogosultságát.
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(3) A nyilvántartott gazdálkodó szervezet és más jogi
személy alábbi adatait kell rögzíteni:
a) a szervezet adatait [nevét, székhelyét, nyilvántartási
(cégjegyzék) számát, szakmagyakorlási tevékenységi
körét];
b) szakterületenként az (1) bekezdés szerinti jogosultsággal rendelkezõ személy nevét, jogosultsága és kamarai
azonosító számát.

Az EGT állampolgárokra vonatkozó különös szakmai
és eljárási szabályok
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illetve az elkülönítetten vezetett névjegyzéki bejegyzésre
hatáskörrel rendelkezõ szakmai kamarának.
(5) A szakmai kamara a megküldött iratok alapján
a) megállapítja a jogosultságot és a szakmagyakorlót
az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzi, vagy
b) elutasítja a kérelmet.
(6) A 11. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetését az (1) bekezdés szerinti
kérelmezõnek akkor kell igazolnia, ha a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat az illetékes szakmai kamara kézhez
vette.

18. §

NEGYEDIK RÉSZ

(1) Az EGT állampolgár – a 2. § (3) bekezdésében meghatározottak kivételével – a kamarai tagfelvétel és a névjegyzékbe vétel iránti kérelmét a szakképzettségének elismerése iránti kérelmével egyidejûleg nyújtja be az elismerési eljárást lefolytató illetékes országos szakmai kamarához.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(2) A névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez
a) három hónapnál nem régebbi keltezésû hiteles magyar nyelvû fordításban mellékelni kell:
aa) a 11. § (2) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdésének
a)–b) és e)–f) pontjaiban foglaltakat, továbbá a 11. §
(3) bekezdésének c) pontjában meghatározott okirattal
egyenértékû, a származási ország illetékes szerve által
kiállított okiratot,
ab) a küldõ vagy származási ország illetékes szerve
által kiállított – az EGT tagországbeli jogosultságra vonatkozó – igazolást, beleértve a szakirányú szakmai gyakorlat
jellegét, szakirányát, teljesítésének helyét, idõtartamát,
ac) a küldõ vagy a származási országban a szakmagyakorlás engedélyezésére jogosult szakmai szervezet megnevezését és címét;
b) magyar nyelvû, részletes szakmai önéletrajzot és
referencia munkák felsorolását.
(3) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott személy az
elkülönítetten vezetett névjegyzéki bejegyzésre irányuló
kérelmét a szakképzettségének elismerése iránti kérelmével egyidejûleg nyújtja be az elismerési eljárást lefolytató
illetékes országos szakmai kamarához. A kérelemhez hiteles, magyar nyelvû, a benyújtáskor 1 évnél nem régebbi
keltezésû fordításban mellékelnie kell:
a) a 11. § (2) bekezdésben foglaltakat;
b) a 11. § (3) bekezdésének a)–c) és e) pontjában meghatározottakat; valamint
c) a végezni kívánt tevékenység fõbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben említett kérelmet és mellékleteit az elismerési eljárást lefolytató hatóság a szakképzettség elismerésérõl szóló jogerõs határozatával
együtt haladéktalanul megküldi a névjegyzékbe vételre,

19. §
(1) Ez a rendelet – a (11) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az a településtervezõ, aki korábbi jogszabály alapján jogosultsághoz és határozatlan idejû névjegyzéki
bejegyzéshez kötött tevékenységet végzett, e rendelet
hatálybalépésétõl számított 5 évig a tevékenységét a
korábbi névjegyzéki bejegyzés alapján folytathatja. Ezt
követõen e rendeletben foglaltak alapján, a névjegyzéki
bejegyzés megújítására vonatkozó szabályok szerint kell
eljárni azzal, hogy TT2 jelû tervezési jogosultság nem újítható meg.
(3) Tervezési jogosultság állapítható meg
a) építészeti tervezési szakterületen olyan 2002. december 31-ig megszerzett építészmérnöki, illetve okleveles magasépítõ üzemmérnöki fõiskolai végzettséggel,
továbbá
b) településtervezési szakterületen olyan 2005. június 30-ig megszerzett szakirányú fõiskolai végzettséggel,
amelyet legalább kétéves, akkreditált szakirányú képzést
nyújtó felsõoktatási intézményben – az építésügyért felelõs miniszter és az országos szakmai kamara véleményének beszerzését követõen – kialakított képzési terv alapján
2007. szeptember 1-jéig megkezdett szakirányú képzés
egészít ki.
(4) Korábbi jogszabály alapján – e rendelet hatálybalépésekor –
a) É1 jelû építészeti tervezési fokozattal névjegyzékben lévõ személy a vezetõ tervezõi címet megtartja;
b) szakirányú egyetemi végzettséggel és 5 éves tervezési gyakorlattal rendelkezõ É2 jelû tervezési fokozattal
névjegyzékben lévõ személyt É1 jelû építészeti tervezési
fokozatba kell sorolni a (8)–(9) bekezdés szerint.
É2 jelû tervezési fokozatban új tervezési jogosultság
a (3) bekezdés a) pontja szerinti végzettséggel 2010. december 31-ig állapítható meg.
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(5) A korábbi jogszabály alapján e rendelet hatálybalépésekor TT1 jelû tervezési fokozattal névjegyzékben lévõ
településtervezõt – a vezetõ tervezõi cím megtartásával –
TT jelû tervezési fokozatba kell sorolni.
TT2 jelû tervezési fokozatban e rendelet hatálybalépése
után nem állapítható meg új jogosultság.

hatályba. A településrendezési szakmai minõsítõ bizottság
e rendelet hatálybalépésétõl 2007. január 1-jéig a területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról
szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet 9. §-a szerinti
területrendezési szakmai minõsítõ bizottság szabályai
alapján mûködik.

(6) Korábbi jogszabály alapján – e rendelet hatálybalépésekor –
a) BÉ1 jelû belsõépítészeti tervezési fokozattal névjegyzékben lévõ személyt, a vezetõ tervezõi cím megtartásával, továbbá
b) szakirányú egyetemi végzettséggel és 2 éves tervezési gyakorlattal rendelkezõ BÉ2 jelû tervezési fokozattal
névjegyzékben lévõ személyt
BÉ jelû belsõépítészeti tervezési fokozatba kell sorolni.
BÉ2 jelû tervezési fokozatban jogosultság e rendelet hatálybalépése után nem állapítható meg.

(12) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság általános
szabályairól szóló 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
1–8. §-ai és 29. §-ának (2) bekezdése;
b) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos mûszaki szakértõi tevékenység gyakorlásának
általános szabályairól szóló 159/1997. (IX. 26.) Korm.
rendelet, valamint az azt módosító 150/2000. (VIII. 31.)
Korm. rendelet és a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
16–21. §-ai;
c) az építésügy körébe tartozó szakértõi tevékenység
gyakorlásának részletes szabályairól szóló 38/1997.
(XII. 18.) KTM–IKIM együttes rendelet, valamint az azt
módosító 59/2000. (IX. 8.) FVM–GM együttes rendelet és
az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet;
d) az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság részletes
szabályairól szóló 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 12/2003. (III. 24.) BM rendelet
13–16. §-ai, továbbá az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet
9. §-a;
e) a közlekedési, hírközlési és vízi építmény-tervezési
jogosultság részletes szabályairól szóló 3/1998. (II. 11.)
KHVM rendelet.

(7) Korábbi jogszabály alapján – e rendelet hatálybalépésekor –
a) K1 jelû táj- és kertépítészeti tervezési fokozattal
névjegyzékben lévõ személyt, a vezetõ tervezõi cím megtartásával, továbbá
b) szakirányú egyetemi végzettséggel és 2 éves tervezési gyakorlattal rendelkezõ K2 jelû tervezési fokozattal
névjegyzékben lévõ személyt
K jelû táj- és kertépítészeti tervezési fokozatba kell
sorolni.
K2 jelû tervezési fokozatban jogosultság e rendelet
hatálybalépése után nem állapítható meg.
(8) A korábbi jogszabály alapján építészeti-mûszaki tervezési, valamint településtervezési szakterületeken már
jogosultsággal rendelkezõ személyek átsorolása a jogosultság megújításakor esedékes. Az a nem teljes körû tervezési tevékenységre jogosult személy azonban, aki a
megújítás idõpontja elõtt teljesíti a teljes körû jogosultság
megállapításához szükséges feltételeket, azt kérelmére a
kamara soron kívül átsorolja. Egyéb, már megállapított
jogosultságot e rendelet nem érint.
(9) A tervezési szakterületen teljes körû tevékenységi
kör megállapítására 2008. január 1-jét megelõzõen az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet 3–5. §-ainak,
illetve a területrendezési és településrendezési tervezési
jogosultságról szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet
4. §-ának és 6. §-a (3) bekezdésének rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(10) E rendelet 14. § (3) bekezdésének a továbbképzésre
vonatkozó rendelkezéseit a névjegyzékbe történõ bejegyzés megújítására vonatkozóan a 2007. január 1. napját
követõen indult eljárásokban – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – kell alkalmazni a továbbképzésre rendelkezésre állt idõ arányában.
(11) Az 5. § (1) bekezdés szerinti településtervezési
jogosultsági vizsgáztatás rendje 2007. január 1-jén lép

20. §
Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 85/384/EGK irányelve az építészmérnöki
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl
szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésérõl, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának
tényleges gyakorlását elõsegítõ intézkedésekrõl, 5. cikk,
17. cikk, 19–20. cikkek és 22. cikk;
b) a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves
szakoktatást és szakképzést lezáró felsõfokú oklevelek elismerésének általános rendszerérõl, 4. cikk és 7. cikk;
c) a Tanács 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet
kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszerérõl, 7–8. cikkek és 11. cikk;
d) a Tanács 99/42/EK irányelve a liberalizációról és az
átmeneti rendelkezésekrõl szóló irányelvek hatálya alá tartozó foglalkozásokkal kapcsolatban a képesítések elismerésére szolgáló rendszer létrehozásáról és a képesítések elismerésére szolgáló általános rendszerek kiegészítésérõl.
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(1) Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a) 5. §-a (4) bekezdésének c) pontjában az „ellátja”
szövegrész helyébe a „másodfokon ellátja” szövegrész,
b) 5. § (7) bekezdésében a „Magyar Építész Kamara”
szövegrész helyébe a „Magyar Mérnöki Kamara és a
Magyar Építész Kamara” szövegrész
lép.
(2) Az építési mûszaki ellenõri tevékenységrõl szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet 9. §-a a következõ
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az e rendelet 6. §-a (4) bekezdésének a továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseit a névjegyzékbe történõ
bejegyzés megújítására vonatkozóan a 2007. január
1. napját követõen indult eljárásokban – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – kell alkalmazni, a
továbbképzésre rendelkezésre állt idõ arányában.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez
I.
A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési szakterületek
a sajátos építményfajtákat is beleértve
1. Tartószerkezeti tervezés (betûjele: T)
2. Építmények gépészeti tervezése (betûjele: G)
3. Építmények villamosmérnöki tervezése (betûjele: V)
4. Geotechnikai tervezés (betûjele: GT)
5. Geodéziai tervezés (betûjele: GD)
6. Építmények technológiai tervezése (betûjele: ÉT)
7. Épületfizikai tervezés (hõ-, hang-, rezgés elleni
védelem) (betûjele: ÉF)
8. Épületnek nem minõsülõ építmények (sajátos építményfajták) tervezési szakterülete (betûjele: SÉ)
8.1. Közlekedési építmények-tervezési szakterület
8.2. Hírközlési és informatikai tervezési szakterület
8.3. Vízi építmény-tervezési szakterület
8.4. Bányamérnöki tervezési szakterület
8.5. Atomenergia alkalmazására szolgáló építmények
tervezési szakterület
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8.6. Honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági építmények tervezési szakterület
8.7. Környezetvédelmi célú építmény tervezési szakterület
A jogosultságot megállapító területi kamara a kérelmezõ gyakorlatától és végzettségétõl függõen az egyes
szakterületeken belül részterületeket is megállapíthat. A
részterületeket és a hozzájuk tartozó végzettségeket a
kamara szabályzatában közzé kell tenni.

II.
Az építész kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési szakterületek
II/A.
1. Építészeti tervezési szakterület (betûjele É1)
1.1. Az építészeti tervezési szakterület tevékenységi
köre az építmények teljes körû építészeti tervezésére terjed
ki, beleértve a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott építési munkák építészeti-mûszaki tervek készítését is.
2. Belsõépítészeti tervezési szakterület (betûjele: BÉ)
2.1. A BÉ jelû belsõépítészeti tervezési szakterület
tevékenységi köre:
a) épületek belsõ térbeli és szerkezeti kialakításával
összefüggõ belsõépítészeti tervezés;
b) meglévõ épület átalakításának rendeltetésváltozásával és homlokzati átalakításával összefüggõ belsõépítészeti tervezése – legfeljebb két épületszint és összesen legfeljebb 1000 m2 szintterület nagyságig – tartószerkezeti
tervezõ közremûködésével.
2.2. Az épületszerkezetekkel összefüggõ belsõépítészeti tervezési tevékenység jogosultsághoz kötése nem
érinti az építésztervezõknek azt a jogát, hogy az építmények belsõ kialakítását – tervezõi fokozatának megfelelõ
körben – (burkolatok, felületképzések, díszítések, berendezések stb.) önállóan megtervezzék.
2.3. A BÉ belsõépítészeti tervezési szakterületen a tervezési jogosultság megállapításánál a szakterületnek megfelelõ szakirányú végzettség: okleveles belsõépítész,
egyetemi szintû iparmûvész végzettség, okleveles építész
tervezõmûvész, okleveles építészmérnök.
3. Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület (betûjele: K)
3.1. A K jelû táj- és kertépítészeti tervezési szakterület
tevékenységi köre:
a) a terep és zöldfelületek kertépítészeti rendezésének
(a belsõ út és burkolatrendszerrel együtt) kertészeti kialakításának tervezése;
b) önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése;
c) tartószerkezeti tervezõ bevonásával: 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszó-
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medencék szerkezetei, 2,0 m-nél magasabb tömör (falazott
vagy beton) kerítés tervezése, valamint csúszásveszélyes,
illetve 25 százaléknál meredekebb terep kertészeti rendezése.
3.2. A tervezési jogosultság megállapításánál a szakterületnek megfelelõ szakirányú végzettség: táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles
tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész mérnök.

II/B.
Az építész kamarák által nyilvántartott,
korábbi jogszabály alapján megállapított
építészeti tervezési jogosultságok
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haladó, de legfeljebb 150 m2 méretû egyéb, kereskedelmi
vagy szolgáltató funkciót tartalmazhat.
4.2. É3 tervezõi fokozatban új tervezõi jogosultságot
nem lehet megállapítani.
5. ÉKE jelû építész tervezõi fokozathoz tartozó tevékenységi kör:
a) két rendeltetési egységet tartalmazó lakó- és üdülõépület építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2
szintterület nagyságig, továbbá az ezekhez tartozó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti tervezése
4,5 m építménymagasságig és összesen 200 m2 szintterületig;
b) állapotfelmérési és bontási, felújítási, korszerûsítési
tervek készítése az a) pontban meghatározott körben.

1. É2 jelû építész tervezõi fokozat tevékenységi köre:
a) építmények építészeti tervezése terepszint fölött legfeljebb öt szint magasságig és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig;
b) meglévõ építmény bõvítése maximum 2000 m2 összes
szintterülettel;
c) bontási, felújítási, korszerûsítési és helyreállítási tervek, korlátozás nélkül.

5.1. Az ÉKE jelû építész tervezõi fokozat tevékenységi
köre nem terjed ki a két egységet meghaladó együttes,
illetve lakópark építészeti tervezésére.
Az 5. a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülõegység
– rendeltetési egységenként – 50 m2-t meg nem haladó
alapterületen tartalmazhat egyéb, kereskedelmi vagy szolgáltató funkciót.

1.1. Az É2 jelû tervezõi fokozat tevékenységi köre nem
terjed ki a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott építési munkák építészeti-mûszaki terveinek készítésére.

6. ÉK jelû építész tervezõi fokozathoz tartozó tevékenységi kör:
a) meglévõ, legfeljebb kétlakásos lakóépület, illetve
két rendeltetési egységet tartalmazó üdülõépület bõvítésének, belsõ átalakításának, felújításának építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig és
4,5 m építménymagasságig, amennyiben ezáltal új lakás
vagy új rendeltetési egység nem keletkezik;
b) az elõzõekhez, illetve a háztartáshoz kapcsolódó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti tervezése legfeljebb 4,5 m építménymagasságig és összesen
200 m2 szintterületig;
c) állapotfelmérési és bontási tervek készítése az a) és
b) pontban meghatározott körben.

2. BÉ2 belsõépítészeti tervezési tevékenységi kör: építmények belsõépítészeti tervezése az É2 építészeti tervezési tevékenységnek megfelelõ körben.
3. K2 tervezési tevékenységi kör:
A 3.1. pontban meghatározott táj- és kertépítészeti tervezés 2 hektár terület nagyságig, továbbá az É2 jelû tervezõi fokozatban tervezhetõ épületekkel összefüggõ egyéb
táj- és kertépítészeti tervezés.
4. É3 jelû tervezõi fokozathoz tartozó tevékenységi kör:
a) két rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és
üdülõépület és az ezekhez tartozó 7,5 m építménymagasságot meg nem haladó tároló, gazdasági és gazdálkodási
építmények építészeti tervezése;
b) ipari, mezõgazdasági (állattartás, növénytermesztés,
tárolás) rendeltetésû épület építészeti tervezése összesen
legfeljebb 1200 m2 szintterületig, két szint magasságig;
c) állapotfelmérés, bõvítési, bontási, felújítási, korszerûsítési terv az a) és b) pontban meghatározott körben.
4.1. Az É3-as tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülõ) meghaladó együttes,
illetve lakópark építészeti tervezésére.
A 4. a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülõegység – rendeltetési egységenként – az alapterület 50%-át meg nem

7. ÉKE, valamint ÉK építész tervezõi fokozatban végezhet építészeti tervezõi tevékenységet az a személy, aki
az Mkt. 52/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
szerint az illetékes kamaránál meglévõ jogosultsága meghosszabbítását kérelem benyújtásával 2000. június 30-ig
kezdeményezte.
7.1. Az építészeti szakterületen belül É3, ÉKE, ÉK tervezési fokozatban a felsoroltakon kívül tervezhetõ még:
a) az egyes tevékenységi körben tervezhetõ építmény
elhelyezéséhez szükséges mértékû, 25%-nál nem meredekebb terep rendezése;
b) támfal 1,0 m magasságig;
c) kerítés;
d) úszómedence 15 m3-ig;
e) derítõ – két lakás, illetve kétegységes üdülõ kiszolgálására;
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f) gépkocsitároló – két lakás, illetve kétegységes üdülõ
kiszolgálására; valamint
g) melléképítmény.

2. melléklet
a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez
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b) jogszabállyal védetté nyilvánított terület, valamint
a vegyes és különleges területfelhasználási kategóriába sorolt (sorolható) terület kivételével a településrész (fõváros
esetében fõvárosi kerületrész) szabályozási terve és helyi
építési szabályzata tervezete; továbbá
c) jogszabállyal védetté nyilvánított terület, kivétel
telekalakítási terv.

I/A.
Az építész kamarák hatáskörébe tartozó
településtervezési szakterületek

II.
A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
településtervezési szakági tervezési szakterületek

1. Településtervezési szakterület (betûjele: TT)
1.1. Tevékenységi köre a szakterületen teljes körû
a) településrendezési terv,
b) helyi építési szabályzat,
c) településtervezés építészeti értékvédelmi munkarész,
d) telekalakítási terv
készítése.
1.2. Településtervezési szakterületen az 1.1. pont c) alpontjában felsorolt munkarészt okleveles építészmérnök
készíthet.
1.3. Jogszabállyal védetté nyilvánított ingatlanon és
jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség,
mûemléki jelentõségû területen, mûemléki környezetben,
helyi védelem alatt álló területen) a telekalakítási tervet
okleveles építészmérnök alapképzettségû településtervezõ
készíthet.
2. Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési szakterület (betûjele: TK)
2.1. Tevékenységi köre: településtervezési tájrendezési, illetve környezetalakítási munkarészek készítése.
2.2. A 3. § (3) bekezdésének bb) alpontjában meghatározott vagy azzal egyenértékû képzettségû okleveles tájés kertészmérnököt kell bevonni a településszerkezeti terv
és szabályozási terv beépítésre nem szánt területeinek,
továbbá a beépítésre szánt területek zöldfelületeinek szabályozási munkarészeinek készítésébe, amennyiben a településrendezési tervezõ végzettsége nem szakirányú.

1. Településrendezési közlekedési tervezõ (betûjele:
K1d-1)
1.1. Tevékenységi köre: településtervezési közlekedési
munkarész készítése.
1.2. Szakirányú felsõfokú végzettség: okleveles közlekedésmérnök, okleveles építõmérnök.
2. Településrendezési víziközmû tervezõ (betûjele: TV)
2.1. Tevékenységi köre: településtervezési közmûvesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz) munkarész készítése.
2.2. Szakirányú felsõfokú végzettség: okleveles építõmérnök.
3. Településrendezési energia-közmû tervezõ (betûjele: TE)
3.1. Tevékenységi köre: településtervezési közmûvesítési (energia, távhõ) munkarész készítése.
3.2. Szakirányú felsõfokú végzettség: okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök, okleveles
gépészmérnök.
4. Településrendezési hírközlési tervezõ (betûjele: TH)
4.1. Tevékenységi köre: településtervezési hírközlési
(távközlés, mûsorszórás) munkarész készítése.
4.2. Szakirányú felsõfokú végzettség: okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök.

I/B.
Az építész kamarák által nyilvántartott,
korábbi jogszabály alapján megállapított
településtervezési jogosultság

3. melléklet
a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez

1. Településrendezési tervezõ (betûjele: TT2)
Tevékenységi köre:
a) nagyközség és kiemelt térség területéhez tartozó
település kivételével község településrendezési terve és
helyi építési szabályzat tervezete;

A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
építésügyi mûszaki szakértõi szakterületek

I.

1. Építési – az építmények tervezésére és kivitelezésére
vonatkozó – építésügyi mûszaki szakértõi szakterület,
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amelyen belül a 13. § (3) bekezdés szerint az alábbi részterületeken kiemelkedõ gyakorlat állapítható meg (betûjele:
SZÉS):
1.1. tartószerkezet (statika);
1.2. épületszerkezet;
1.3. épületgépészet;
1.4. épületfizika;
1.5. épületvillamosság;
1.6. épületenergetika.
2. Épületnek nem minõsülõ építmények (sajátos építményfajták), valamint mûszaki infrastruktúra hálózatok és
rendszerek – tervezésére és kivitelezésére vonatkozó –
építésügyi mûszaki szakértõi szakterület, amelyen belül
a 13. § (3) bekezdés szerint az alábbi részterületeken
kiemelkedõ gyakorlat állapítható meg (betûjele: SZÉM):
2.1. közlekedési,
2.2. hírközlési,
2.3. vízügyi,
2.4. honvédelmi,
2.5. bányamûveléssel kapcsolatos,
2.6. hõ, villamos energia, kõolaj és gáz termelési, tárolási, szállítási célt szolgáló,
2.7. atomenergia alkalmazására szolgáló,
2.8. környezetvédelmi célú,
2.9. egyéb
építmények.
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II.

Az építész kamarák hatáskörébe tartozó
építésügyi mûszaki szakértõi szakterületek
1. Építészeti építésügyi mûszaki szakértõi szakterület,
amelyen belül a 13. § (3) bekezdés szerint az alábbi részterületeken kiemelkedõ gyakorlat állapítható meg (betûjele:
SZÉSZ):
1.1. építészet;
1.2. épületszerkezet;
1.3. épületfizika;
1.4. épületenergetika;
1.5. építéstechnológia;
1.6. mûemlékvédelem;
1.7. belsõépítészet;
1.8. beruházás, beruházáslebonyolítás;
1.9. építésügyi igazgatás (közigazgatási szakvizsgával).
2. Terület- és településrendezés, amelyen belül a 13. §
(3) bekezdés szerint az alábbi részterületeken kiemelkedõ
gyakorlat állapítható meg (betûjele: SZTR):
2.1. területrendezés;
2.2. településrendezés.
3. Táj- és kertépítészet (betûjele: SZK)

3. Építéstechnológiai építésügyi mûszaki szakértõi
szakterület (betûjele: SZT)
4. Építési anyagok, szerkezetek és berendezések, amelyen belül – a 13. § (3) bekezdés szerint – az alábbi részterületeken kiemelkedõ gyakorlat állapítható meg (betûjele:
SZASZ):
4.1. építési szakipar;
4.2. építési szerelõipar;
4.3. építõanyag-ipar;
4.4. építésgépesítés.
5. Geotechnika (betûjele: SZGT)
6. Geodézia (betûjele: SZGD)
7. Beruházás, beruházás lebonyolítás (betûjele: SZB)
8. Környezetvédelem, természetvédelem (betûjele: SZKV)

A Kormány
105/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelete
a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól
szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„(1) E rendelet alkalmazásában:
a) gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény és az emberi
alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról
szóló 52/2005. (XI. 18. ) EüM rendelet alapján az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) által,
valamint az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra
szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére
vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az
Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által
forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek;
b) gyógyászati segédeszköz: az az eszköz, amely megfelel az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006.
(III. 27.) EüM rendeletben meghatározott feltételeknek;
c) sürgõs ellátási igény: amennyiben a beteg azonnali,
illetve rövid idõn belüli gyógyszeres ellátás hiányában
közvetlen életveszélybe kerülne, súlyos vagy maradandó
egészségromlást szenvedne, illetve a gyógyszeres ellátás
hiánya irreverzíbilis folyamatokat indítana el, és a várható
élettartamot és emellett az életminõséget jelentõsen kedvezõtlenül befolyásolná;
d) szakmai kollégium: az orvostudomány területén mûködõ, a szakmai kollégiumokról szóló 20/2004. (III. 31.)
ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt
szervezet.”

2. §
Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A keretmegállapodásos eljárásra a Kbt. 7/A., illetõleg 28. címe szerinti szabályokat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy amennyiben nem érkezett be legalább
három érvényes ajánlat – a Kbt. 136/A. §-a (2) és (4) bekezdésében meghatározottaktól eltérõen – a keretmegállapodásban részes ajánlattevõk száma kettõ is lehet.”

3. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az eljárást megindító felhívásban a közbeszerzés
tárgya meghatározható az egyes indikációk felsorolása
helyett a gyógyszerek vonatkozásában a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer „valamennyi indikációja”
megjelölés alkalmazásával.”

4. §
Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz adott
eljárásba való befogadhatóságának igazolására szükséges
becsatolni:
a) gyógyszer esetén az OGYI, illetve a Bizottság által
kiadott forgalomba hozatali engedélyt,
b) gyógyászati segédeszköz esetén annak igazolását,
hogy a termék megfelel az orvostechnikai eszközökrõl
szóló jogszabályban foglaltaknak.”

5. §
Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az
ajánlatkérõként eljáró OEP köteles a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban a Kbt.-ben, illetõleg az e rendeletben meghatározott valamely jogcímre hivatkozni.
(2) Amennyiben az eljárás a Kbt. 128. §-ának (4) bekezdése szerint zajlik, az utolsó elõtti tárgyalás során készített
jegyzõkönyvben rögzíteni kell az utolsó, érdemi ajánlat
megtételének lehetõségét.”

6. §
Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A Kbt. 124. §-a (2) bekezdésének b) pontja
szerinti körülménynek kell tekinteni a gyógyszerrel vagy
gyógyászati segédeszközzel történõ kezeléshez fûzõdõ
kockázatokat, így különösen a kezelésre szoruló betegek
változó számát, illetve sürgõs ellátási igényét, a beszerzésre kerülõ gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
elõre nem látható okok miatti (pl. a betegeknél fellépõ nem
várt reakciók miatt) megoszlásának módosulását.
(2) Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérõ nem határozhatja meg az ajánlattevõk létszámát vagy keretszámát. Az ajánlattételi határidõt az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívás megküldésétõl
számított 10 napnál rövidebb idõtartamban nem határozhatja meg.
(3) Az ajánlatkérõ a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az adott hatóanyagra, gyógyszerre,
illetve indikációra – az OGYI, illetve a Bizottság által
kiadott forgalomba hozatali engedély szerinti – valamennyi szervezet részére azonos tartalommal és azonos
idõben ajánlattételi felhívást küld, egyben ajánlattételi
határidõként az ajánlat megtételére elegendõ, egységes
idõtartamot határoz meg. Amennyiben az ajánlattételi felhíváshoz a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárásban az ajánlatkérõ ajánlati dokumentációt csatol,
akkor az ajánlattételi határidõ nem lehet rövidebb – a Kbt.
125. § (2) bekezdése c) pontjának alkalmazása esetét kivéve – az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától
számított 10 napnál.
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(4) Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
eljárás alkalmazható a szakmai kollégium állásfoglalása
szerinti termék esetében, amennyiben
a) a megkötendõ szerzõdést a Kbt. 125. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint az adott gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz konkrét jellemzõi vagy forgalmazási engedély, illetõleg kizárólagos jogok védelme
miatt csak egy meghatározott szervezet képes teljesíteni;
b) az adott betegség kezelésére szolgáló, korábban beszerzett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz másikkal
történõ helyettesítése a Kbt. 125. §-a (4) bekezdésének
b) pontja szerint bizonyos betegségcsoportok esetében
nem lehetséges a kezelésre szoruló betegek egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, illetõleg az a betegek
kezelésében, az országos ellátásban jelentõs, aránytalanul
nagy nehézséget eredményezne.”

7. §
Az R. 14. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Jelentési, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség
14. § A Közbeszerzések Tanácsa felé fennálló jelentési
és adatszolgáltatási kötelezettséget nem érintve, az ajánlatkérõk a Kbt. 16. §-ának (1) bekezdése szerinti éves statisztikai összegzést, a Kbt.-ben meghatározott határidõ
szerint megküldik az Egészségügyi Minisztériumnak is.”
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31. cikk (2) bekezdése b) pontjának való megfelelést szolgálja.”

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2. §-a – a Kbt. 136/A. §-ának (2) bekezdésével együtt – az építési beruházásra, az árubeszerzésre
és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési
eljárások összehangolásáról szóló 2004. március 31-ei
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: irányelv) 32. cikke (4) bekezdésének,
továbbá 6. §-a – a Kbt. 124. §-a (2) bekezdésének b) pontjával, 125. §-a (2) bekezdésének b) pontjával és 125. §-a
(4) bekezdésének b) pontjával együtt – az irányelv 30. cikk
(1) bekezdése b) pontjának, 31. cikk (1) bekezdése
b) pontjának, valamint 31. cikk (2) bekezdése b) pontjának
való megfelelést szolgálja.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
R. 8. §-ának (1) bekezdésében a „kötelezõ mûszaki leírás”
szövegrész helyébe a „közbeszerzési mûszaki leírás” szövegrész lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
R. 2. §-ának (5) és (6) bekezdése, 4. §-a, 10. §-a és 13. §-a
hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

8. §
Az R. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az OEP minden naptári év július 1. napján a különkeretes gyógyszerkészítmények teljes körû felsorolását
tájékoztató jelleggel a hivatalos kiadványában, valamint
honlapján közzéteszi.”

9. §
Az R. a következõ 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendelet 2. §-ának (4) bekezdése – a Kbt.
136/A. §-ának (2) bekezdésével együtt – az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre
irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló
2004. március 31-ei 2004/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 32. cikke
(4) bekezdésének; 12. §-ának (1) bekezdése – a Kbt.
124. §-a (2) bekezdésének b) pontjával együtt – az irányelv
30. cikke (1) bekezdése b) pontjának; 12. §-a (4) bekezdésének a) pontja – a Kbt. 125. §-a (2) bekezdésének b) pontjával együtt – az irányelv 31. cikk (1) bekezdése b) pontjának; valamint 12. §-a (4) bekezdésének b) pontja – a Kbt.
125. §-a (4) bekezdésének b) pontjával együtt – az irányelv

miniszterelnök

A Kormány
106/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 22. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának igénybejelentési, döntés-elõkészítési és
elszámolási rendjérõl, valamint a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) finanszírozási, elszámolási és
ellenõrzési feladatairól, továbbá a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságai (a továbbiakban: Igazgatóság) feladatairól a következõket rendeli el:
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1. §

3. §

(1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakminiszter meghatározza a címzett támogatási célok megvalósítására irányuló önkormányzati beruházások koncepciójának tartalmi követelményeit és az
Országos Területfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban:
Hivatal) történt egyeztetés után az errõl szóló koncepció
tartalmára vonatkozó útmutatót minden év február 1-jéig
közzéteszi az Önkormányzatok Közlönyében.
(2) Az önkormányzat április 25-ig benyújtja a szakminiszter által közzétett követelmények figyelembevételével
készített több változatot tartalmazó beruházási koncepció
egy eredeti, továbbá három hitelesített másolati példányát
az Igazgatóságnak.
(3) Az Igazgatóság megvizsgálja és számítógépen feldolgozza a beruházási koncepciókat, illetve – hiányosság
észlelése esetén – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának
(3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatot
hiánypótlásra szólítja fel. Az önkormányzat a hiány pótlásáról 8 napon belül egy eredeti és három hitelesített másolati példányban gondoskodik. Az Igazgatóság május 15-ig
továbbítja a számítógépes adatfeldolgozás eredményét és
– véleményével ellátva – a beruházási koncepció eredeti
példányát a Hivatalnak, egy hitelesített másolati példányát
a szakminisztériumnak, valamint egy hitelesített másolati
példányát az illetékes regionális fejlesztési tanácsnak
(a továbbiakban: RFT). Az RFT a beruházási koncepció
hitelesített másolati példányát véleményezésre megküldi
a Regionális Egészségügyi Tanácsnak, illetve a Területi
Vízgazdálkodási Tanácsnak.”

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a támogatásban részesülõ – folyamatban lévõ –
beruházással ellátandó feladat jogszabályi változásból eredõen jelentõsen változik, az önkormányzat kérelmet nyújthat be a beruházás mûszaki tartalmának megváltoztatására. Amennyiben a mûszaki tartalom megváltoztatása miatt
az építési engedély, illetve a vízjogi létesítési engedély
módosítása szükséges, úgy a kérelem benyújtására csak
a beruházást engedélyezõ hatóság elõzetes hozzájárulása
esetén van lehetõség. Az önkormányzat a kérelmet és a beruházást engedélyezõ hatóságnak a mûszaki tartalom módosításához történõ hozzájárulását két eredeti és egy
másolati példányban nyújtja be – az Igazgatóságok útján –
a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékeli a feladatváltozásnak
megfelelõen a 13. § szerint kitöltött, címzett támogatás
igénybejelentési dokumentumait. Az Igazgatóság 3 munkanapon belül továbbítja a kérelem 2 eredeti példányát
– mellékleteikkel együtt – a Hivatalhoz. A másolati példány az Igazgatóságon marad. A Hivatal a módosító javaslatot tartalmazó egy eredeti példányt megküldi a szakminisztériumnak.”

(2) Az R. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg az 1. § (4)–(5) bekezdéseinek számozása
(5)–(6)-ra módosul:
„(4) A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót – a
RFT-oknak az egészségügyi beruházások esetén a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal, a szennyvízelvezetést és
-tisztítást szolgáló beruházások esetében a Területi Vízgazdálkodási Tanácsokkal egyeztetett javaslatainak figyelembevételével – rangsorolja. Az RFT-k javaslataikat június 5-ig megküldik a szakminisztériumok részére.”

2. §
Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakminisztérium és az RFT koncepciónként
szakmai véleménnyel ellátott, rangsorolt javaslatot küld
június 22-ig a Hivatalnak.”

4. §
Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a közös beruházás a régióhatárokon
túlnyúlik, az igénybejelentés teljes dokumentációját mindkét régióba be kell nyújtani. A támogatási igényrõl az
RFT-k külön-külön döntenek. A támogatási szerzõdést
a gesztor önkormányzat köti meg az RFT-vel. A két RFT
megállapodásban rögzíti a támogatási elõirányzat átadását
annak a régiónak, amelyben a gesztor önkormányzat
mûködik.”

5. §
Az R. 10. §-ának (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a céltámogatási igénybejelentést
– támogatható célonként külön-külön – három példányban
április 1-jéig nyújtja be az Igazgatóságnak, amelybõl egy
példány eredeti, a másik kettõ hitelesített másolat.
(2) A mûködõ kórházak és szakrendelõk orvosi gép-mûszer beszerzései célnál a beruházó önkormányzat – az intézmények, illetve a beszerzendõ gép-mûszerek számától
függetlenül – egy igénybejelentést nyújt be, amelyben a
támogatás legfeljebb 3 évre igényelhetõ.
(3) Az Igazgatóság szabályszerûségi és pénzügyi szempontok, valamint az Ámr. 85. § (2) bekezdése alapján megvizsgálja és számítógépen feldolgozza a céltámogatási
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igénybejelentéseket, és – hiányosság észlelése esetén – az
Áht. 64/B. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzatokat hiánypótlásra szólítja fel. Az önkormányzat a hiány pótlásáról 8 napon belül, négy példányban gondoskodik. Az Igazgatóság – véleményével ellátva – április 15-ig megküldi a területileg illetékes RFT-nek
a céltámogatási igénybejelentés eredeti példányát, továbbá a hitelesített másolati példányt a beruházás jellegétõl
függõen a Regionális Egészségügyi Tanácsnak, illetve
a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak.”

6. §
Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az RFT minden év május 31-ig közzéteszi az Önkormányzatok Közlönyében és az RFT saját honlapján az
adott évi elõirányzatból a mûködõ kórházak és szakrendelõk gép-mûszer beszerzései, a szennyvízelvezetés és -tisztítás céloknál a céltámogatásban részesülõ, valamint az
igénykielégítési sorrend figyelembevételével a támogatható körbe tartozó, de a feltételeknek nem megfelelõ önkormányzati igények jegyzékét a Hivatal által megadott
formában.”

7. §
Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A címzett és céltámogatási igénybejelentést
(a továbbiakban együtt: igénybejelentést) az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, a 2. és 3. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelõen
a 4. számú melléklet szerinti dokumentumokkal kell benyújtani. Az önkormányzat kérésére az Igazgatóság évente
egyszer köteles átadni az igénybejelentés összes formanyomtatványát és dokumentumát elektronikus formában.
Az önkormányzat a formanyomtatványokat és dokumentumokat azonos formában, teljes terjedelemben – hivatkozásokkal együtt – kinyomtatott, azonos tartalmú dokumentumként állítja elõ.”

8. §
(1) Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a beruházás befejezésérõl az
üzembe helyezési engedély kiadását követõ 15 munkanapon belül az 5/B. számú melléklet szerint értesítést küld az
Igazgatóságnak. A Kincstár a beruházások befejezésérõl
a Hivatalnak évente december 15-ig kimutatást küld.”
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(2) Az R. 17. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 17. § (2)–(4) bekezdésekre vonatkozó adatszolgáltatás tartalma megegyezik a számítógépes rendszerbõl
lekérdezhetõ adatok tartalmával.”

9. §
Az R. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A hitelintézet, illetve a Kincstár által a támogatás
folyósításában való közremûködésért felszámított kezelési
költséget szerzõdõ felek a finanszírozási szerzõdésben
rögzítik. A Kincstár által felszámított kezelési költség nem
haladhatja meg a közremûködõi tevékenységgel összefüggésben reálisan tervezhetõ költségeket.”

10. §
Az R. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A számlának – külön jogszabályban meghatározottakon túlmenõen – tartalmaznia kell a támogatást jóváhagyó törvény számát, illetõleg az RFT közlemény mellékletének számát, sorszámát és a beruházás típusának kódszámát, továbbá azt, hogy kifizetése az igénylõ önkormányzatot terheli. A beruházás során keletkezett számlát a
támogatás címzettje záradékolja, és a záradékban nyilatkozik az elõzetesen felszámított, de levonhatóvá vált áfa
összegrõl.”

11. §
Az R. 20. §-a a következõ (4)–(7) bekezdéssekkel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat 2006. január 1-jéig még fel nem
használt központi támogatásnak az általános forgalmi adó
csökkentésének megfelelõ részét a beruházás megvalósítása során felmerülõ elõre nem látható, mûszakilag indokolt többletköltségek fedezetére használhatja fel a támogatási arány módosítása nélkül.
(5) A többletköltségekre történõ felhasználást a Hivatal
javaslatára a területfejlesztésért felelõs miniszter engedélyezi.
(6) Az önkormányzat a többletköltségekre történõ felhasználást kérelmezõ dokumentumban
a) ismerteti a mûszakilag szükséges pótmunkát és
annak indokoltságát;
b) bemutatja a pótmunka költségeit;
c) mellékeli a beruházás mûszaki ellenõrének véleményét a pótmunka elvégzésének szükségességérõl;
d) szükség esetén mellékeli az illetékes hatóságok elfogadó nyilatkozatát.
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(7) A folyamatban lévõ – 2005. évben és azt megelõzõ
években jóváhagyott – cél-címzett támogatással megvalósuló beruházások általános forgalmi adó csökkenésének
megfelelõ támogatási rész felhasználására kapott engedély
alapján a benyújtandó dokumentumok között ki kell tölteni az R. 4. számú melléklet A) rész V. pontját, a beruházás
költségelõirányzata táblázatot, valamint a létesítmény,
illetve gép-mûszer jegyzéket.”

mint az Áht. 64/B. §-a alapján intézkedik a Kincstár, illetve az érintett önkormányzat felé.”

14. §
Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

12. §
Az R. 22. §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár havonta – a tárgyhót követõ hónap
10. napjáig – tájékoztatja a Hivatalt – a közöttük létrejött
megállapodás szerinti adattartalommal – a folyamatban
lévõ és az új beruházások esetében a támogatásban részesülõ önkormányzatok támogatásának összegérõl az Áht.,
valamint az Ámr.-ben foglaltak figyelembevételével.
(2) A hitelintézet igazolja a beruházási adatlapon a beruházás során a költségvetési beszámolóhoz a tárgyévben
teljesített kifizetéseket, és a beruházás befejezését követõen – a támogatás címzettje elszámolási kötelezettségének teljesítéséhez – az igénybe vett központi támogatás
összegét.”
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15. §
(1) Az R. 4. számú melléklete A) részének II. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„II. A beruházás helye (kistérség és település megnevezése is):”
(2) Az R. 4. számú melléklete A) részének V. pontja
a következõk szerint egészül ki:
„V. 3. Címzett támogatással megvalósuló beruházások
naturális mutatói (az V. 1. kivételével):
Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

13. §
”
Az R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a beruházás – mûszaki-pénzügyi
szempontból – teljes befejezését követõ 6 hónapon belül a
címzett, illetve céltámogatási elõirányzat felhasználásáról
a Hivatal által az Igazgatóságon keresztül megküldött
adatlapokon elszámol. A számlavezetõ hitelintézet, illetve
a Kincstár igazolja az igénybe vett támogatás összegét az
adatlapokon. Az önkormányzat az elszámolást az Igazgatóságon keresztül küldi meg a Hivatalnak. A Hivatal a beszámolója elfogadásáról nyilatkozatot ad ki. Amennyiben
a Hivatal a beszámolót nem fogadja el, a Cct. 14. §-a, vala-

(3) Az R. 4. számú melléklete A) részének IX. A beruházás pénzügyi forrásai 1.1. pontja a következõk szerint
egészül ki:
„1.1. Az önkormányzat(ok) költségvetési rendeletében
vagy képviselõ-testületi határozatában, illetõleg a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatában a beruházásra
jóváhagyott saját forrás (kizárólag saját bevétel)
Ebbõl:
1. a) Kötelezõ feladat ellátását szolgáló vagyon értékesítésébõl származó saját bevétel [Cct. 19. § (2) bek.]”
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(4) Az R. 4. számú mellékletének A) része a következõ X. ponttal egészül ki:
„X. Létesítmény, illetve egészségügyi gép-mûszer jegyzék
Ezer forintban
Költség-elõirányzat összesen
A létesítmény megnevezése
nettó

áfa

nettó + áfa

I. Létesítmények tételes felsorolása (a létesítmények rövid, tételes felsorolása, legfeljebb 1 oldal)
1.
2.
3.

I. Létesítmények összesen:
II. Létesítményekre közvetlenül fel nem osztható költségek tételes felsorolása
1. Lebonyolítási díj és a mûszaki ellenõr igénybevételének díja
2. Tervezési díj
3. Támogatás kezelési költség
4. Egyéb – az alapfunkcióhoz közvetlenül nem kapcsolódó – költségek
– tereprendezés
– kerítésépítés
– ....................................
– ....................................
II. Létesítményekre közvetlenül fel nem osztható költségek összesen:
III. Összesen (I.+II.)”

(5) Az R. 4. számú melléklete B) részének II. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„II. A településrendezési tervvel és a települési környezetvédelmi programmal való összhang
1. A képviselõ-testület/közgyûlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a ...... számú képviselõ-testületi/közgyûlési rendeletben elfogadott
településrendezési tervvel összhangban van.
2. A képviselõ-testület/közgyûlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a ...... számú tervvel és a ...... számú képviselõ-testületi/közgyûlési
határozatban elfogadott környezetvédelmi programmal
összhangban van.”

Záró rendelkezések

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
18. §-ának (5) bekezdése, valamint az R. 4. számú mellékletének F) része hatályát veszti.

17. §
Az R. 1. §-ának (5) bekezdésében, a 2. §-ának (4) bekezdésében, a 3. §-ának (2) bekezdésében, az 5. §-ában, a
11. §-ának (5) bekezdésében, a 12. §-ának (2) bekezdésében, a 14. §-ának (9) bekezdésében, a 17. §-ának (2) és
(4) bekezdésében, a 18. §-ának (1) bekezdésében, a
20. §-ának (1) és (2) bekezdésében, a 21. §-ában, a
22. §-ának (3) bekezdésében, a 24. §-ának (2) és (3) bekezdésében, valamint a 27. §-ának (1) bekezdésében „az
MTRFH” szövegrész helyébe „a Hivatal” szövegrész lép.

16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 106/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet
a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

Címzett támogatások igénybejelentésének tartalmi,
formai követelményei
1. Igénybejelentõ lap (1. számú melléklet).
2. Beruházási adatlap (1. számú dokumentum).
3. Képviselõ-testület határozata (2. számú dokumentum) (Közös beruházás esetén valamennyi részt vevõ önkormányzat képviselõ-testületi határozatát csatolni kell.).
4. A beruházáshoz biztosított saját forrás (saját bevétel)
igazolása az önkormányzat költségvetési rendelete (vagy
annak kivonata), képviselõ-testületi határozat, illetõleg a
képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata, a lakossági
hozzájárulás igazolására a tervezett víziközmû-társulati
hitelígérvény, képviselõ-testületi határozat benyújtásával.
Amennyiben nem alakult meg a víziközmû társulás, úgy az
önkormányzati képviselõ-testület határozatát szükséges
csatolni arról, hogy nyertes pályázat esetén kezdeményezi
a víziközmû társulás létrehozását és az igénybejelentésben
szereplõ mértékû hitel felvételét, amely hitel visszafizetésére kezességet vállal. Amennyiben megalakult a víziközmû társulás, úgy a társulás részére kiállított hitelígérvényt
szükséges csatolni.
5. Egyéb állami támogatások rendelkezésre bocsátásáról szóló ígérvény(ek) [a területfejlesztési tanácsok által
kiadott ígérvények esetében szükséges a tanácsnak az
Ámr. 84. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozata is].
6. Hitelfelvételi szándék esetén a hitelintézet hitelfedezeti igazolása.
7. Nyilatkozat (7. számú dokumentum).
8. Érvényes, jogerõs építési, illetve vízgazdálkodási
céloknál vízjogi létesítési engedély – módosított engedélynél a megelõzõ engedélyek csatolása is szükséges – (eredeti, illetve engedélyezõ hatóság hitelesítésével). (Kivétel:
az építéshez nem kapcsolódó épületvásárlás és eszközbeszerzés.)
9. Megállapodás az önkormányzatok közösen megvalósítandó beruházása esetén, melyet minden résztvevõ aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani (eredeti,
illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).
10. Tulajdoni lap és földhivatali ingatlan-nyilvántartási
térkép (az igénybejelentés benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi) hitelesített másolata a központi támogatással megvalósítani kívánt felépítmény(ek) építési terület(ei)rõl, illetve az új beruházással kiváltani szándékozott,
meglévõ intézményre vonatkozóan (kivéve vonalas létesítmények).

2006/50. szám

Az 1–10. pontokban felsoroltakon túlmenõen
A vízgazdálkodási ágazatba tartozó beruházásokhoz:
11. A részletes költségszámítás (3. számú dokumentum).
12. Mûszaki leírás az elõzményekrõl, a tervezett mûtárgyakról és a technológiai folyamatokról.
13. Átnézetes helyszínrajz – közös beruházásnál feltüntetve az összes érintett önkormányzat beruházását és
bejelölve a közös szakaszt – és részletes helyszínrajz az
engedélyezõ hatóság hitelesítésével (vonalas létesítményeknél az eredeti és a tervezett állapot szelvényszámmal
technológiai hossz-szelvény; nem vonalas létesítményeknél a tervezett mûtárgyak helye, megnevezése).
14. Szennyvízelvezetési és -tisztítási célú beruházások
esetében az OKTVF (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság), illetve ennek
jogutódja a VKK (Vízügyi Központ és Közgyûjtemények)
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyeztetett igazolása az agglomerációs eljárás eredményes lefolytatásáról, ha a település(ek) nem szerepel(nek) a 30/2006.
(II. 8.) Korm. rendelettel módosított, a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében.
15. A Cct. 6. számú mellékletének I. 2. és I. 3. céljainál
a 2000 fõ alatti állandó népességû település önálló vagy
közös beruházásához a beruházás indokoltságát igazoló
megvalósíthatósági tanulmány.
16. A közmûves szennyvízelvezetõ mûvel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet elõírásait is figyelembe
kell venni.
17. A Cct. 6. számú mellékletének I. 2. céljánál az ipari
szennyvíz-elõtisztítók szabályozás szerinti mûködésének
biztosítása céljából megtett hatósági intézkedések (kötelezések) hitelesített másolata két évre visszamenõen.
18. A Cct. 6. számú mellékletének I. 1., illetve I. 4. céljánál a képviselõ-testület nyilatkozata (5. számú dokumentum).
19. a) A szennyvízcsatorna-hálózat más önkormányzat
vagy állam tulajdonában lévõ szennyvíztisztító mûre történõ csatlakozás esetén a szennyvíztisztító mû érvényes
üzemeltetési vízjogi engedélye az engedélyezõ hatóság
hitelesítésével;
b) folyamatban lévõ állami fõmû építéséhez való csatlakozás esetén a beruházás megkezdésérõl szóló, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási
és Koordinációs Fõosztálya által kiadott igazolás.
20. Igazolás a megvalósíthatósági tanulmány szakmai
értékelése által összességében legelõnyösebbnek tartott
megoldás és az igénybejelentéshez csatolt hatósági engedélyes dokumentáció azonosságáról (4. számú dokumentum). (Eredeti, illetve az értékelõ szervezet hitelesítésével.)

2006/50. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A közoktatási, kulturális ágazatba tartozó beruházásokhoz:
21. A tulajdoni és fenntartói jogok elkülönülése esetén
mindkét önkormányzat testületi határozatának kivonata
a beruházás költségeinek és a létrehozandó létesítmény
(bõvítmény, rekonstrukció stb.) mûködtetési költségeinek
viselésérõl, valamint a beruházást aktiváló szerv megnevezésérõl. Nem önkormányzati körbe tartozó fenntartó esetén a fenntartó véleménye a beruházással kapcsolatosan.
22. Mûszaki leírás az építési munkáról és az építményben folytatni kívánt tevékenységrõl.
23. Helyszínrajz az engedélyezõ hatóság hitelesítésével.
24. Mûszaki terv(ek) az építmény, illetõleg az építési
munkával érintett részek alaprajzi elrendezésérõl, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével.
Az egészségügyi szakellátás:
25. Leírás a létesítmény egyes szakmai funkciójáról,
rövid mûszaki leírás az építésszerelési feladatokról és
technológiai felszerelésekrõl, a rendeltetési egységek
naturális mutatóinak bemutatásával.
26. Telephely(e)i helyszínrajz, jelölve a beruházással
vagy rekonstrukcióval érintett építményeket, az engedélyezõ hatóság eredeti hitelesítésével.
27. Mûszaki tervek az építmény, illetõleg az építési
munkával érintett részek alaprajzi elrendezésérõl, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével.
28. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár értesítését a megvalósuló többletkapacitás külön jogszabály szerinti elõzetes befogadásáról.
Szociális ágazatba tartozó beruházáshoz:
29. A beruházás szakmai programjának kidolgozása,
ezen belül a regionális környezet és fejlesztés szakmai
hatásának bemutatása.
30. A fejlesztés szakmai indokoltságának tényszerû
adatai, kötelezõen ellátandó szociális feladatok teljesítésének mértéke ellátásra tervezett feladatok, ellátandó célcsoport jellemzõi, mûködõ és tervezett férõhelyszám, várakozók száma.
31. A beruházás hatása az intézmény tárgyi feltételrendszerére, a jogszabályi elõírásokkal egyezõ szakmai
követelményeknek történõ megfelelõség bemutatása, a
személyi feltételeknek teljesíthetõsége.
32. A területileg illetékes közigazgatási hivatal mûködési engedély kiadására vonatkozó észrevételei, mûködõ
intézmény esetén, illetve az új létesítéssel kapcsolatos elõzetes véleményezése.
33. Az építési hatóság által ellenjegyzett helyszínrajz, a
meglévõ, a bontandó, illetve az újonnan létesítendõ építmények feltüntetésével.
34. Mûszaki tervdokumentáció, a fejlesztéssel érintett
építményi, épületrész alaprajzi elrendezésérõl, a gondozási egységek elkülönítésérõl, a meglévõ és a tervezett állapot felvételével, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével.
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35. Az akadálymentesítési feladatok megvalósításának
mûszaki leírása.
36. Ft/férõhely és Ft/m2 adatok számítása.
37. Az intézmény mûködése fenntarthatóságának igazolása számításokkal.
38. Az 1,2 milliárd Ft beruházási összköltséget meghaladó fejlesztés esetén költséghatékonyság elemzés elvégzésérõl készült dokumentum csatolása.
A felsoroltakon kívüli ágazatokba tartozó egyéb beruházáshoz:
39. Mûszaki leírás az elõzményekrõl és a tervezett beruházásról.
40. Helyszínrajz az engedélyezõ hatóság hitelesítésével.
41. Mûszaki tervek az építmény, illetõleg az építési
munkával érintett részek alaprajzi elrendezésérõl, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyezõ hatóság hitelesítésével.
42. Az érintett szakminisztérium véleménye a beruházásról.”

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
23/2006. (IV. 28.) BM
rendelete
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési
területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival
kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló
57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:
1. §
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos
költségek megtérítésérõl szóló 57/2005. (XI. 30.) BM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében, a BÁCSKISKUN MEGYE alcím alatti részben
a) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
KALOCSA, Elsõdleges mûködési körzete alatti felsorolás,
a Szakmár szövegrészt követõen „Uszód”,
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b) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
KECSKEMÉT, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti
felsorolás, a Nagykõrös szövegrészt követõen „Ruzsa”,
c) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
KISKUNFÉLEGYHÁZA, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, a Nagykõrös szövegrészt követõen
„Ruzsa”,
d) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
KISKUNHALAS, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, a Lajosmizse szövegrészt követõen „Ruzsa”
szövegrésszel egészül ki.

2. §
Az R. 1. mellékletében, a BÉKÉS MEGYE alcím alatti
részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság: OROSHÁZA, Elsõdleges mûködési körzete alatti felsorolás „Székkutas” szövegrésze helyébe a „Székkutas
(Csongrád megye)” szövegrész lép.

3. §
(1) Az R. 1. mellékletében, a CSONGRÁD MEGYE alcím alatti részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnokság: CSONGRÁD, Segítségnyújtási mûködési
körzete alatti felsorolás, a Lajosmizse szövegrészt követõen „Ruzsa” szövegrésszel egészül ki.
(2) Az R. 1. mellékletében, a CSONGRÁD MEGYE alcím alatti részben
a) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, Segítségnyújtási mûködési
körzete alatti felsorolás „hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnokságok elsõdleges mûködési körzete.” szövegrésze helyébe a
„hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok elsõdleges mûködési körzete, valamint:
Ruzsa
Tótkomlós
önkéntes tûzoltóságok mûködési területe.”
b) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
MAKÓ, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás „hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok
elsõdleges mûködési körzete.” szövegrésze helyébe a
„hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok elsõdleges mûködési körzete, valamint:
Ruzsa
Tótkomlós
önkéntes tûzoltóságok mûködési területe.”
szövegrész lép.
(3) Az R. 1. mellékletében, a CSONGRÁD MEGYE
alcím alatti részben
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a) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
SZEGED, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, a Soltvadkert szövegrészt követõen „Tótkomlós”,
b) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
SZENTES, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, a Kerekegyháza szövegrészt követõen „Ruzsa”,
a Tiszakécske szövegrészt követõen „Tótkomlós”
szövegrésszel egészül ki.

4. §
Az R. 1. mellékletében, a FEJÉR MEGYE alcím alatti
részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság: SÁRBOGÁRD, Elsõdleges mûködési körzete alatti
felsorolás, a Belecska (Tolna megye) szövegrészt követõen „Bikács (Tolna megye)” szövegrésszel egészül ki.

5. §
Az R. 1. mellékletében, a GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE alcím alatti részben a Hivatásos önkormányzati
tûzoltó-parancsnokság: GYÕR, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, az Oroszlány szövegrészt
követõen „Zirc” szövegrésszel egészül ki.

6. §
Az R. 1. mellékletében, a HAJDÚ-BIHAR MEGYE
alcím alatti részben az Önkéntes tûzoltóság: KOMÁDI,
Mûködési területe alatti felsorolás
„Magyarhomorog
Körösszakál
Körösszegapáti
Újiráz”
szövegrésze helyébe a
„Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz”
szövegrész lép.

7. §
Az R. 1. mellékletében, a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE alcím alatti részben a Hivatásos önkormányzati
tûzoltó-parancsnokság: SZOLNOK, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás az alcímet követõen „Békéscsaba” szövegrésszel egészül ki.
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8. §

Az R. 1. mellékletében, a PEST MEGYE alcím alatti
részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság: NAGYKÁTA, Segítségnyújtási mûködési körzete
alatti felsorolás, a Gödöllõ szövegrészt követõen „Gyöngyös” szövegrésszel egészül ki.

9. §
(1) Az R. 1. mellékletében, a SOMOGY MEGYE alcím
alatti részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság: BARCS, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti
felsorolás, a Csurgó szövegrészt követõen „Kadarkút”
szövegrésszel egészül ki.
(2) Az R. 1. mellékletében, a SOMOGY MEGYE alcím
alatti részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság: KAPOSVÁR
a) Elsõdleges mûködési körzete alatti felsorolás „Gamás-Vadépuszta” szövegrésze helyébe a „Gamás” szövegrész lép;
b) Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, a
Csurgó szövegrészt követõen „Kadarkút” szövegrésszel
egészül ki.
(3) Az R. 1. mellékletében, a SOMOGY MEGYE alcím
alatti részben
a) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
MARCALI, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, a Csurgó szövegrészt követõen „Kadarkút”,
b) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
NAGYATÁD, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti
felsorolás, a Csurgó szövegrészt követõen „Kadarkút”,
c) a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság:
SIÓFOK, Segítségnyújtási mûködési körzete alatti felsorolás, a Balatonfüred szövegrészt követõen „Kadarkút”
szövegrésszel egészül ki.

10. §
Az R. 1. mellékletében, a TOLNA MEGYE alcím alatti
részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság: DOMBÓVÁR, Segítségnyújtási mûködési körzete
alatti felsorolás, a Balatonboglár szövegrészt követõen
„Kadarkút” szövegrésszel egészül ki.

11. §
(1) Az R. 5. mellékletében, a ,,BUDAPEST, Elsõdleges
mûködési körzete:” alcím helyébe a ,,BUDAPEST, Elsõdleges mûködési körzet:” alcím lép.
(2) Az R. 5. mellékletében, a BUDAPEST, Elsõdleges
mûködési körzet: alcím alatti részben
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a) a HATVAN HÖT (Heves megye) alatti felsorolás, a
Zagyvaszántó szövegrészt követõen, a „Jászfényszaru
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)”,
b) a SALGÓTARJÁN HÖT (Nógrád megye), a Mátraballa (Heves megye) szövegrészt követõen a
„SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Fülöpszállás
Kunadacs
Soltszentimre
Szabadszállás
Újsolt”
szövegrésszel egészül ki.

12. §
Az R. 5. mellékletében a DEBRECEN alcím helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,DEBRECEN
Elsõdleges mûködési körzet:
BALMAZÚJVÁROS ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Balmazújváros
Hortobágy
BERETTYÓÚJFALU HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Bihartorda
Bojt
Derecske
Furta
Gáborján
Hencida
Konyár
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Váncsod
Vekerd
Zsáka
CSENGER ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerfalu
Darnó
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Gacsály
Garbolc
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kishódos
Kisnamény
Komlódtótfalu
Méhtelek
Nagyhódos
Pátyod
Porcsalma
Rozsály
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Tisztaberek
Túrricse
Tyukod
Ura
Zajta
DEBRECEN HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Bocskaikert
Debrecen
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúsámson
Mikepércs
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Sáránd
Vámospércs
EGYEK ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Egyek
Tiszacsege
Újszentmargita
FEHÉRGYARMAT ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Cégénydányád
Fehérgyarmat
Fülesd
Gyügye
Kérsemjén
Kisar
Kisszekeres
Kömörõ
Mánd
Nábrád
Nagyar
Nagyszekeres
Nemesborzova
Panyola
Penyige
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Szamosújlak
Tarpa
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Zsarolyán
GYULA HÖT (Békés megye)
Geszt
Kötegyán
Méhkerék
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Téglás
HAJDÚNÁNÁS HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdúnánás
HAJDÚSZOBOSZLÓ ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
IBRÁNY ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Balsa
Beszterec
Buj
Gávavencsellõ
Ibrány
Nagyhalász
Paszab
Tiszabercel
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer
KISVÁRDA HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Ajak
Anarcs
Berkesz
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gégény
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Laskod
Lövõpetri
Mezõladány
Nyírkarász
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Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Petneháza
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz
Cigánd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Dámóc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Lácacséke (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Ricse (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Semjén (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Révleányvár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Zemplénagárd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
KOMÁDI ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz
Biharugra (Békés megye)
Körösnagyharsány (Békés megye)
Körösújfalu (Békés megye)
Mezõgyán (Békés megye)
Zsadány (Békés megye)
LÉTAVÉRTES ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Álmosd
Bagamér
Esztár
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Létavértes
Monostorpályi
Pocsaj
Újléta
MÁTÉSZALKA HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Botpalád
Csaholc
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Gelénes
Géberjén
Gyõrtelek
Hetefejércse
Hodász
Jármi
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Kántorjánosi
Kispalád
Kocsord
Kölcse
Lónya
Magosliget
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Mérk
Milota
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Rohod
Sonkád
Szamoskér
Szamosszeg
Szatmárcseke
Tiborszállás
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Uszka
Vaja
Vállaj
Vámosoroszi
NYÍRBÁTOR HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Bátorliget
Encsencs
Kállósemjén
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
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Piricse
Pócspetri
Terem
NYÍREGYHÁZA HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Apagy
Baktalórántháza
Besenyõd
Demecser
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Levelek
Magy
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Rakamaz
Ramocsaháza
Sényõ
Szabolcs
Székely
Timár
Tiszanagyfalu
PÜSPÖKLADÁNY HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Báránd
Biharnagybajom
Földes
Kaba
Nagyrábé
Nádudvar
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
SZAKOLY ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Balkány
Biri
Bököny
Geszteréd
Nyírgelse
Nyírmihálydi
Szakoly
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SZEGHALOM HÖT (Békés megye)
Dévaványa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Okány
Szeghalom
Vésztõ
Csökmõ (Hajdú-Bihar megye)
Darvas (Hajdú-Bihar megye)
TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
TISZAVASVÁRI ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári
ÚJFEHÉRTÓ ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Érpatak
Újfehértó
VÁSÁROSNAMÉNY ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Aranyosapáti
Pusztadobos
Csaroda
Nyírmada
Gemzse
Gyüre
Gulács
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Nagyvarsány
Olcsva
Tiszaszalka
Tákos
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény
ZÁHONY HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Benk
Eperjeske
Gyõröcske
Komoró
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk
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Segítségnyújtási mûködési körzet:
Miskolc
Szolnok
Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.”

13. §
(1) Az R. 5. mellékletében, a ,,PÉCS, Elsõdleges mûködési körzete:” alcím helyébe a ,,PÉCS, Elsõdleges mûködési körzet:” alcím lép.
(2) Az R. 5. mellékletében, a PÉCS, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a BAJA HÖT (Bács-Kiskun megye) alatti felsorolás
a) a Csátalja szövegrészt követõen „Csávoly”,
b) az Érsekcsanád szövegrészt követõen „Felsõszentiván”,
c) a Nemesnádudvar szövegrészt követõen „Rém”
szövegrésszel egészül ki.
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(Bács-Kiskun megye): Baranya megye javaslatára” szövegrésze helyébe a
„Felsõszentiván
Forráskút”
szövegrész lép.
(4) Az R. 5. mellékletében, a SZEGED, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a SZENTES HÖT
(Csongrád megye) alatti felsorolás
a) a Fábiánsebestyén szövegrészt követõen „Nagytõke”,
b) a Szegvár szövegrészt követõen „Szentes”
szövegrésszel egészül ki.

15. §

(3) Az R. 5. mellékletében, a PÉCS, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a KALOCSA HÖT
(Bács-Kiskun megye) alatti felsorolás, a Miske szövegrészt követõen „Uszód” szövegrésszel egészül ki.

Az R. 5. mellékletében, a SZOLNOK, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a SZARVAS HÖT (Békés
megye) alatti felsorolás „Kondoros (Békés megye)” szövegrésze helyébe „Kondoros” szövegrész lép és ezt követõen az alábbi új alcímmel egészül ki:
„SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Izsák (Bács-Kiskun megye)”

14. §

16. §

(1) Az R. 5. mellékletében, a SZEGED, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben
a) a BÉKÉSCSABA HÖT (Békés megye) alatti felsorolás, a Doboz szövegrészt követõen „Kétsoprony”,
b) a KALOCSA HÖT (Bács-Kiskun megye) alatti felsorolás, az Érsekhalma szövegrészt követõen „Hajós”
szövegrésszel egészül ki.

Az R. 5. mellékletében, a VESZPRÉM, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a SÁRBOGÁRD HÖT
(Fejér megye) felsorolás, a Belecska (Tolna megye) szövegrészt követõen „Bikács (Tolna megye)” szövegrésszel
egészül ki.

(2) Az R. 5. mellékletében, a SZEGED, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben az OROSHÁZA HÖT
(Békés megye) alatti felsorolás
„Székkutas
Árpádhalom (Csongrád megye)
Eperjes (Csongrád megye)
Csorvás (Békés megye)
Gerendás (Békés megye)
Nagymágocs (Csongrád megye)”
szövegrésze helyébe a
„Csorvás (Békés megye)
Gerendás (Békés megye)
Árpádhalom (Csongrád megye)
Eperjes (Csongrád megye)
Nagymágocs (Csongrád megye)
Székkutas (Csongrád megye)”
szövegrész lép.

17. §

(3) Az R. 5. mellékletében, a SZEGED, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a SZEGED HÖT
(Csongrád megye) alatti felsorolás „Felsõszentiván

Az R. 5. mellékletében, a ZALAEGERSZEG, Elsõdleges
mûködési körzet: alcím alatti részben a „NAGYATÁD
HÖT (Zala megye)” szövegrésze helyébe „NAGYATÁD
HÖT (Somogy megye)” szövegrész lép.

18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) A Riasztási és Segítségnyújtási Terv (a továbbiakban:
RST kötet) e rendeletnek megfelelõ átdolgozásának és jóváhagyásának határideje a hatálybalépéstõl számított 15 nap,
amelyet követõen az új RST kötetet kell alkalmazni.
(3) Az R. 1. mellékletében, a TOLNA MEGYE alcím
alatti részben a Hivatásos önkormányzati tûzoltó parancsnokság: PAKS Elsõdleges mûködési körzete alatti felsorolás, „Bikács” szövegrésze hatályát veszti.
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(4) Az R. 5. mellékletében, a GYÕR, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a PÁPA HÖT (Veszprém
megye) alatti felsorolás „Mersevát (Vas megye) Szergény
(Vas megye)” szövegrésze hatályát veszti.
(5) Az R. 5. mellékletében, a PÉCS, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben a PAKS HÖT (Tolna megye) felsorolás „Bikács” szövegrésze hatályát veszti.
(6) Az R. 5. mellékletében, a SZEGED, Elsõdleges mûködési körzet: alcím alatti részben
a) a RUZSA ÖT (Csongrád megye) alatti felsorolás
„Forráskút”,
b) a SZEGED HÖT (Csongrád megye) alatti felsorolás
„Csávoly (Bács-Kiskun megye)”, „Rém (Bács-Kiskun
megye): Baranya megye javaslatára”
szövegrésze hatályát veszti.
(7) Az R. 5. mellékletében, a SZOLNOK, Elsõdleges
mûködési körzet: alcím alatti részben
a) a HEVES HÖT (Heves megye) alatti felsorolás
„Jászfényszaru (Jász-Nagykun-Szolnok megye)”,
b) a SZOLNOK HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
alatti felsorolás „Kétsoprony (Békés megye)”,
c) a TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye) alatti felsorolás „Tiszafüred”
szövegrésze hatályát veszti.
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2. §

Az e rendeletben használt fogalmak meghatározását
a VET 3. §-a, valamint a VET egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet
tartalmazza.

3. §
(1) A közüzemi nagykereskedõ részére megállapított
átállási költség 2005. évi mértéke 13 850 856 ezer Ft.
(2) A 2005. évben folyósított átállási költségelõleg
5 000 000 ezer Ft.
(3) A közüzemi nagykereskedõ részére kifizetendõ átállási költségkülönbözet 8 850 856 ezer Ft.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, egyidejûleg a villamos energia átállási költség megállapításáról szóló 21/2005. (IV. 12.) GKM rendelet hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
24/2006. (IV. 28.) GKM
rendelete
a villamos energia átállási költség megállapításáról
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
(a továbbiakban: VET) 5. §-ának e) pontjában és a
113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a VET 99. §-ában és az átállási költségek
meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól
szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ának
(1) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben a következõket rendelem el:

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
25/2006. (IV. 28.) KvVM
rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 21. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
1. §
E rendelet hatálya a közüzemi nagykereskedõnek megtéríthetõ átállási költség mértékének megállapítására
terjed ki.

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
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LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet a következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) A Környezetvédelmi Alap célfeladat fejezeti
kezelésû elõirányzat (Kac.) kezelését végzõ szervhez
2004. május 1. elõtt benyújtott termékdíj-visszaigénylés,
továbbá ezt követõen 2005. január 1-jéig a környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat (Kövice) kezelését végzõ
szervhez – az export utáni visszaigénylés kivételével – benyújtott termékdíj-visszaigénylés esetén a visszaigénylés
jogosultságát, amennyiben azt 2006. május 1-jéig jogerõsen nem bírálták el, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség határozatban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés az ott meghatározott termékdíj-visszaigénylési kérelmek jogalapját,
illetve e kérelmek elbírálásával összefüggõ igényeket nem
érinti.”

2. §
E rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
26/2006. (IV. 28.) KvVM
rendelete
az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint az egyes
veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdésének cf) alpontjában kapott felhatalmazás, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény 34. §-a (4) bekezdésének ja) alpontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai
kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.)
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KvVM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet – az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló kormányrendelettel együtt – a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 6. cikke (1)–(4) bekezdésének,
7. cikke (3) bekezdésének, 12. cikke (1) bekezdésének,
II. és III. melléklete;
b) a Bizottság 2004/249/EK (2004. március 11.) határozata az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdõívrõl 1. cikke;
c) a Bizottság 2005/369/EK (2005. május 3.) határozata az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv betartásának tagállami ellenõrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak
megállapításáról 2. cikkének 1. pontja, melléklete.”

2. §
(1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) 2006. július 1. napjától nem hozható forgalomba
olyan elektromos berendezés, amelynek homogén anyagaiban – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
ólmot, higanyt, hat vegyértékû krómot, polibrómozottbifenilt (PBB), polibrómozott-difenil-étert (PBDE) 0,1 tömegszázalék vagy kadmiumot 0,01 tömegszázalék koncentrációértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz.”
(2) Az R. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik:]
„a) az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékû
króm és a polibrómozott-difenil-éterek (PBDE-k) e rendelet mellékletében meghatározott alkalmazására;”

3. §
Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irányelve (2003. január 27.) az egyes veszélyes anyagok elekt-

4012

MAGYAR KÖZLÖNY

romos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 2. cikke (1), (3) bekezdésének, 3. cikkének, 4. cikke (1)–(2) bekezdésének, mellékletének;
b) a Bizottság 2005/618/EK határozata (2005. augusztus 18.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való maximális koncentrációértékeinek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról;
c) a Bizottság 2005/717/EK határozata (2005. október 13.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történõ módosításáról;
d) a Bizottság 2005/747/EK határozata (2005. október 21.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történõ módosításáról.”

4. §
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5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2005/618/EK határozata (2005. augusztus 18.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való maximális koncentrációértékeinek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról;
b) a Bizottság 2005/717/EK határozata (2005. október 13.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történõ módosításáról;
c) a Bizottság 2005/747/EK határozata (2005. október 21.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történõ módosításáról.
Dr. Persányi Miklós s. k.,

Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 26/2006. (IV. 28.) KvVM rendelethez
[Melléklet a 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez]
Az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékû króm, a polibrómozott-bifenilek (PBB-k)
és a polibrómozott-difenil-éterek (PBDE-k) alkalmazása

Veszélyes anyag

Higany

Elektromos berendezés

Legnagyobb
megengedett
mennyiség

Kompakt fluoreszcens lámpák (fénycsövek)

5 mg

Általános célra használt fénycsövek

Halofoszfát fénycsövek

10 mg

Normál élettartamú trifoszfát
fénycsövek

5 mg

Hosszú élettartamú trifoszfát
fénycsövek

8 mg

Speciális fénycsövek

nincs határérték

Egyéb lámpák

nincs határérték
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Veszélyes anyag

Ólom

Elektromos berendezés

Hat vegyértékû
króm
Deka-BDE

Legnagyobb
megengedett
mennyiség

Katódsugárcsövek üvege

nincs határérték

Elektronikai alkatrészek üvege

nincs határérték

Fénycsövek üvege

nincs határérték

Acél ötvözõelemeként

0,35 tömeg%

Alumínium ötvözõelemeként

0,4 tömeg%

Réz ötvözõelemeként

Kadmium
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4 tömeg%

A magas olvadáspontú forraszanyagokban lévõ ólom
(legalább 85% ólomtartalommal)

nincs határérték

A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelzõ és adatátviteli berendezéseiben, valamint a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt
forrasztóanyagokban lévõ ólom

nincs határérték

Az elektronikai termékekben használt kerámiákban pl. piezoelektromos
eszközök

nincs határérték

Az ólom-bronz csapágycsészékben és -bélésekben

nincs határérték

Rugalmas tûs csatlakozó rendszerekben használt ólom

nincs határérték

A hõvezetõ modulok tömítõgyûrûjén bevonóanyagként használt ólom

nincs határérték

Az optikai üvegben és fényszûrõben lévõ ólom

nincs határérték

Kettõnél több elembõl álló, a mikroprocesszor kivezetései és tokja között
kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévõ ólom, ha az ólomtartalom
80 és 85 tömegszázalék között van

nincs határérték

Flip Chip integrált áramkörökben a félvezetõ süllyesztéke és hordozója között mûködõképes elektronikus kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban
lévõ ólom

nincs határérték

A villamos érintkezõkben és a kadmiumbevonatokban lévõ kadmium és
vegyülékei, kivéve az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000.
(XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet alapján tiltott alkalmazásokat

nincs határérték

Az optikai üvegben és fényszûrõben lévõ kadmium

nincs határérték

Abszorpciós hûtõgépek hûtõrendszerében alkalmazott szénacél korrózióvédelmére

nincs határérték

Polimer alkalmazásokban

nincs határérték
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
27/2006. (IV. 28.) KvVM
rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõségek illetékességi, valamint
a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóságok mûködési területérõl szóló
29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
3. §-ának (4) bekezdésében és a természet védelmérõl
szóló 1996. évi LIII. törvény 57. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
mûködési területérõl szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási
szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.)
Korm. rendelet mellékletében felsorolt környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek illetékességi
területét e rendelet 1. számú melléklete, a nemzeti park
igazgatóságok mûködési területét e rendelet 2. számú melléklete, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
mûködési területét pedig e rendelet 3. számú melléklete
szerint állapítom meg.
(2) Ha a nemzeti park igazgatóság jogszabály által
hatáskörébe utalt szabálysértési ügyben szabálysértési
hatóságként jár el, az illetékességi területe megegyezik
a 2. számú melléklet szerinti mûködési területtel.”

2. §
(1) Az R. 2. számú mellékletének „VII. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság” szövegrésze helyébe
„VII. Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság” szövegrész lép.
(2) Az R. 2. számú mellékletének VII. pontjában a
„Székhelye: Veszprém” szövegrész helyébe „Székhelye:
Csopak” szövegrész lép.

3. §
(1) Az R. 3. számú mellékletének I. Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
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vonalai pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények.”
(2) Az R. 3. számú mellékletének II. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(3) Az R. 3. számú mellékletének III. Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(4) Az R. 3. számú mellékletének IV. Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(5) Az R. 3. számú mellékletének V. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(6) Az R. 3. számú mellékletének VI. Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(7) Az R. 3. számú mellékletének VII. Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
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vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(8) Az R. 3. számú mellékletének VIII. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(9) Az R. 3. számú mellékletének IX. Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(10) Az R. 3. számú mellékletének X. Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(11) Az R. 3. számú mellékletének XI. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
(12) Az R. 3. számú mellékletének XII. Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
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4. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A pénzügyminiszter, az informatikai
és hírközlési miniszter,
valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter
13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM
együttes rendelete
a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek
elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 175. §-ának (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya a bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségét (a továbbiakban: adókötelezettség) és a
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján a befizetett adója meghatározott
részének felhasználásáról szóló nyilatkozatát (a továbbiakban: rendelkezõ nyilatkozat) elektronikus úton teljesítõ adózóra (a továbbiakban: adózó) terjed ki.
(2) Az állami adóhatóság az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésére a Központi Elektronikus
Szolgáltató Rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül
hozzáférhetõ bevallási és adatszolgáltatási rendszert mûködtet.

2. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények
módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény, illetõleg
az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló
193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Az adókötelezettség elektronikus úton történõ
teljesítése során eljáró személyek
3. §

(1) Az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésének feltétele, hogy az adózó, illetõleg az Art. alapján
képviseleti joggal rendelkezõ személy (a továbbiakban:
képviselõ) az Ekr.-ben meghatározott, az ügyfélkapu
nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett
egyedi azonosítóval és titkos jelszóval, illetõleg 2007. január 1-jétõl a közigazgatási felhasználásra vonatkozó
követelményeknek megfelelõ elektronikus aláírással rendelkezzen.
(2) A képviselõ a képviseleti jogosultságát az adókötelezettség elektronikus úton történõ elsõ teljesítésének idõpontját megelõzõen az állami adóhatósághoz az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenti.
(3) A bejelentés alapján az állami adóhatóság a képviselõt nyilvántartásba veszi, és errõl az adózót haladéktalanul
értesíti.

Az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítése
4. §
(1) Az állami adóhatóság az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítéséhez, illetõleg a rendelkezõ nyilatkozathoz olyan informatikai eljárással titkosított elektronikus ûrlapot rendszeresít, amely biztosítja, hogy az
ûrlap tartalmát, annak kitöltését követõen – az Art.
12. §-ában meghatározott iratbetekintés esetét kivéve –
csak az állami adóhatóság ismerhesse meg.
(2) Az adózó az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésére irányuló eljárást a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott regisztráció során képzett egyedi azonosítójával és titkos jelszavával, illetõleg 2007. január 1-jétõl
a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelõ elektronikus aláírással, egyedi azonosítási
eljárás útján kezdeményezi a KR útján.
(3) Az adózó a közigazgatási felhasználásra vonatkozó
követelményeknek megfelelõ elektronikus aláírását
2007. január 1-jétõl helyezheti el a kitöltött ûrlapon.

5. §
(1) A KR az adózó által kitöltött és megküldött elektronikus ûrlapot haladéktalanul érkeztetõ számmal, illetõleg
a KR idõbélyegzõjével látja el. A KR az adózót az elektronikus ûrlap beérkezésének idõpontjáról, illetõleg érkeztetõ
számáról értesíti.
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(2) Az állami adóhatóság az elektronikus ûrlap adatait
bevallási és adatszolgáltatási rendszerében rögzíti. Az
adózó a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben rögzített
adatokat az érkeztetõ szám felhasználásával ellenõrizheti.
(3) Ha az állami adóhatóság a KR-bõl átvett elektronikus ûrlapról megállapítja, hogy az adózó az idõbélyegzõben feltüntetett idõpontot megelõzõen az adott adónem és
idõszak tekintetében már teljesítette adókötelezettségét,
illetõleg az eljárásra nem volt jogosult, az elektronikus ûrlap adatainak feldolgozását megtagadja és az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselõt a KR útján az elektronikus ûrlap feldolgozásának megtagadásáról tájékoztatja.
(4) Az állami adóhatóság az elektronikus ûrlap együttes
aláírásának szükségessége esetén valamely aláírás hiányáról a KR útján az adózót (képviselõjét) értesíti és – az
elektronikus ûrlap feldolgozásának megtagadása terhe
mellett – határidõ tûzésével felhívja az aláírás teljesítésére.
(5) Ha az adóbevalláshoz jogszabály rendelkezése alapján elektronikus úton nem hozzáférhetõ mellékletet kell
csatolni, az adózó az elektronikus ûrlap érkeztetõ számát
papír alapú iraton rögzíti és a mellékletekkel együtt megküldi az illetékes állami adóhatósághoz.
(6) Az adókötelezettség teljesítésének idõpontja – a (3)
és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az idõbélyegzõben szereplõ idõpont. Az (5) bekezdésben foglalt eljárás
esetén a költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidõ számítása szempontjából az adókötelezettség teljesítésének idõpontja a papír alapú iratok beérkezésének
a napja.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidõ számítása
szempontjából az adókötelezettség teljesítésének idõpontja a hiánypótlás teljesítésének napja.

Adatbiztonság
6. §
Amennyiben a KR-ben, illetõleg a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben üzemzavar történik, az állami adóhatóság honlapján és a KR üzemeltetõje a kormányzati portálon az üzemzavarról, illetõleg az üzemzavar elhárítását
követõen annak kezdõ és megszûnési idõpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé.

7. §
A KR üzemeltetõje a KR-rel, az állami adóhatóság a bevallási és adatszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos esemé-
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nyeket, valamint az esemény bekövetkezésének idõpontját
elektronikus napló formájában rögzíti és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megõrzi. Az informatikai
rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához való jog
elévüléséig az arra jogosult személy számára az adatok
hozzáférhetõek és értelmezhetõek legyenek.

4017

A pénzügyminiszter és a belügyminiszter
14/2006. (IV. 28.) PM–BM
együttes rendelete
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési
kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló
4/2006. (I. 26.) PM–BM együttes rendelet
módosításáról*

Tájékoztatás
8. §
(1) Az állami adóhatóság a bevallási és adatszolgáltatási
rendszer alkalmazásához szükséges informatikai követelményeket, valamint tájékoztatásokat a kormányzati portálon, illetõleg az állami adóhatóság honlapján közzéteszi.
(2) Az állami adóhatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen közzéteszi.

Átmeneti és záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az adókötelezettségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalhoz elektronikus úton történõ teljesítésének
szabályairól szóló 34/2003. (XII. 11.) PM–IHM együttes
rendelet, valamint az elektronikus ügyintézést választó
adózó bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalhoz történõ teljesítésének szabályairól szóló 13/2005. (III. 30.) PM–IHM–
MeHVM együttes rendelet hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lévõ bevallási és adatszolgáltatási eljárásokban
az e rendelet hatálybalépését követõen teljesítendõ eljárási
cselekményekre e rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) Az állami adóhatóság az informatikai követelményeket elsõ alkalommal 2006. május 1-jéig közzéteszi.

Dr. Veres János s. k.,

Kovács Kálmán s. k.,

pénzügyminiszter

informatikai
és hírközlési miniszter

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: KT) 14. §-ának
(3) bekezdésében és 52. §-ának (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának (4) bekezdése
alapján a következõket rendeljük el:
1. §
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló 4/2006. (I. 26.)
PM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R) az alábbi
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A KT 3. számú mellékletében szereplõ egyes
hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok
kiegészítõ felmérése alapján a helyi és a helyi kisebbségi
önkormányzatokat (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) és a többcélú kistérségi társulásokat (a továbbiakban: társulások) megilletõ normatív állami hozzájárulások
elõirányzata e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint
a következõ jogcímeken módosul:
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei
14. Gyermekek napközbeni ellátása
17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés,
oktatás az óvodában és az iskolában
c) Fejlesztõ felkészítés
18. Alapfokú mûvészetoktatás
19. Kollégiumok közoktatási feladatai
d) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása
20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz
e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéhez

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
50. számának II. kötete tartalmazza, melyet az érintett elõfizetõk (helyi önkormányzatok, minisztériumok stb.) kérés nélkül megkapnak, más elõfizetõknek – kérés esetén – megküldjük (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék;
fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladat-ellátásához
22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatások, szolgáltatások
(2) A KT 3. számú mellékletében szereplõ elõirányzatok a helyi önkormányzatok és a társulások felelõsségi
körén kívül esõ okból e rendelet 6. és 7. számú melléklete
szerint a következõ jogcímeken módosulnak:
3. Körjegyzõség mûködése
bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyû körjegyzõséget a székhelyhez kapcsolódó második
és minden további, de legfeljebb nyolc község utáni hozzájárulás
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
i) Utcai szociális munka
j) Idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
ba) Otthont nyújtó ellátás
15. Óvodai nevelés
16. Iskolai oktatás
17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés,
oktatás az óvodában és az iskolában
20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz
aa) Általános iskolai napközi foglalkozás
ba) Különleges helyzetben lévõ gyermekek, tanulók
támogatása
bb) Integrációs felkészítés
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
d) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás,
nyelvi elõkészítõ oktatás
21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladat-ellátásához
b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába
járó gyermekek, tanulók támogatása
22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatások, szolgáltatások
b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása
(3) Az (1)–(2) bekezdések szerinti módosítások miatti
különbözetekkel e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint módosulnak a KT 4. számú melléklet B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulások normatív
részesedésû átengedett személyi jövedelemadóval finanszírozott részének együttes összegei, a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és
B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklõ kiegészítés vagy beszámítás összege, továbbá mindezen források együttes összege.
(4) A KT 8. számú mellékletében szereplõ egyes normatív, kötött támogatások jogcímeihez kapcsolódó mutató-
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számok kiegészítõ felmérése alapján a helyi önkormányzatokat és a társulásokat megilletõ támogatások elõirányzata e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következõ jogcímeken módosul:
I. Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
2. A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
IV. Belsõ ellenõrzési társulások támogatása
V. A többcélú kistérségi társulások támogatása
(5) A KT 8. számú mellékletében szereplõ elõirányzatok a helyi önkormányzatok és a társulások felelõsségi
körén kívül esõ okból e rendelet 6. és 7. számú melléklete
szerint a következõ jogcímeken módosulnak:
I. Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintû
érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
2. A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
3. Pedagógiai szakszolgálat
II. Kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás
támogatása
3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása”

2. §
(1) A 4/2006. (I. 26.) PM–BM együttes rendelet az
e rendelet 1. és 2. számú mellékletei szerinti 6. és 7. számú
mellékletekkel egészül ki.
(2) Az e rendelet 1. számú mellékletében a helyi önkormányzatok számára az 1. §-ban meghatározott különbözetek éves összegének 2006. április 30-áig számított folyó
évi finanszírozási különbözeteit elsõ ütemben egy összegben, a fennmaradó további különbözetet május 1-jétõl havi
ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és
támogatásokkal egyidejûleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti.
(3) Az e rendelet 2. számú mellékletében a társulások
számára az 1. §-ban meghatározott különbözetek éves
összegének 2006. április 30-áig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit elsõ ütemben egy összegben, a
fennmaradó további különbözetet május 1-jétõl havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejûleg – a nettó finanszírozás keretében
a Magyar Államkincstár érvényesíti.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Molnár Albert s. k.,

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

pénzügyminisztériumi
politikai államtitkár

belügyminiszter
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III. rész HATÁROZATOK
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zájárul az egyetemes magyar kultúra fejlesztéséhez és népszerûsítéséhez
Fischer Iván karmesternek, Érdemes Mûvésznek, a Budapesti Fesztiválzenekar mûvészeti vezetõjének,

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
72/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról

hatalmas ívû irodalmi munkásságáért
Görgey Gábor József Attila-díjas írónak,
rendkívül sokoldalú, nemzetközileg is nagyra becsült
mûvészetéért és filmpedagógiai munkásságáért
Herskó János Balázs Béla-díjas filmrendezõnek, Érdemes Mûvésznek, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
egyetemi tanárának, a svédországi Dramatiska Institut rektorának,

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi
XII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a Kormány elõterjesztésére

festõi, irodalmi, mûfordítói életmûvéért és pedagógiai
tevékenységéért

a határainkon túl is méltán népszerû elõadó-mûvészetéért, a cigányzene magas mûvészi színvonalú mûveléséért

Karátson Gábor Munkácsy Mihály-díjas festõmûvésznek, József Attila-díjas írónak,

Bangó Margit elõadómûvésznek,
a klasszikus könnyûzene – különösen a dixieland –
megismertetésében és mûvelésében végzett kiemelkedõ és
példamutató munkássága elismeréseként
dr. Benkó Sándor Liszt Ferenc-díjas elõadó-mûvésznek,
a magasrendû cigány elõadó-mûvészet népszerûsítéséért, hét évtizedes fáradhatatlan prímási tevékenységéért
és példamutató emberi magatartásáért
Boross Lajos elõadómûvésznek, prímásnak,
a kortárs magyar táncmûvészet megújításában vállalt,
kimagasló nemzetközi elismerést szerzett táncmûvészi,
koreográfusi és társulatszervezõi munkájáért
Bozsik Yvette koreográfusnak, táncmûvésznek, Érdemes Mûvésznek,
rendkívül sokoldalú mûvészi tevékenysége, valamint az
újító magyar színházi mûhelyekben való alkotó részvétele
elismeréseként
Csákányi Eszternek, a Krétakör Színház Jászai Maridíjas színmûvészének, Érdemes Mûvésznek,
a táj és az épített környezeti értékek iránti mély tisztelettel és formateremtõ képességgel végzett példaadó építészeti, belsõépítészeti és pedagógiai munkásságáért
Ferencz István Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a
Napúr Bt. vezetõ tervezõjének, ügyvezetõjének,
nemzetközileg is nagyra becsült kiváló karmester, aki
fáradhatatlan zenekarnevelõ munkájával szüntelenül hoz-

sokoldalú, minden helyzetben hiteles, a humanista
értékrendet közvetítõ mûvészetéért, méltán népszerû szerepformálásaiért
Kulka Jánosnak, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas
színmûvészének, Kiváló Mûvésznek,
több mint négy évtizedes mûfajgazdag rendezõi munkásságáért, a színházi hagyományok megõrzéséért, színházvezetõi tevékenységéért, a mûvészeti közéletben játszott meghatározó szerepéért
Léner Péter Jászai Mari-díjas rendezõnek, Érdemes
Mûvésznek, a budapesti József Attila Színház igazgatójának,
sokoldalú mûvészi pályája, színházban és filmen egyaránt nagy közönségsikert arató alakításaiért
Lukáts Andornak, a Katona József Színház Jászai Maridíjas színmûvészének, rendezõnek, Érdemes Mûvésznek,
a modern mûvészet kiemelkedõ egyénisége, alternatív
mûvész, munkásságára jellemzõ a költõi geometria és a
formatervezés is
Megyik János Munkácsy Mihály-díjas szobrászmûvésznek,
a magyar zene Bartók utáni korszakának meghatározó
alkotója, sokoldalú személyisége. Zeneszerzõ, muzsikus
és színészgenerációkat nevelõ tanár, a kultúra értékeiért
megalkuvás nélkül harcoló ember
Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerzõnek, Kiváló
Mûvésznek,
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mûvészetének gondolati tartalmáért, szakmai újításaiért, kifejezésmódjáért, kiemelkedõ szakmai tudásáért

kutatási irányainak kialakításában kifejtett meghatározó
tevékenységéért

Solti Gizella Munkácsy Mihály-díjas textiltervezõ iparmûvésznek, Kiváló Mûvésznek,

Árkai Péter geológusnak, az MTA rendes tagjának, az
MTA Geokémiai Kutatóintézete igazgatójának, kutatóprofesszornak,

sokoldalú irodalmi munkásságáért, különösen regényírói és a színháztörténetben új fejezetet nyitó drámaírói
tevékenységéért
dr. Spiró György Babérkoszorú-díjas írónak, költõnek,
irodalomtörténésznek, mûfordítónak, az irodalomtudomány kandidátusának,
fáradhatatlan zenepedagógusi munkásságáért, a magyar
zenei kultúra múltjának és közelmúltjának jelentõs képviseletéért
Szõnyi Erzsébet Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõnek,
Kiváló Mûvésznek,
a magyar könnyûzenei életben több mint négy évtizeden
át végzett mûvészi munkásságáért
Sztevanovity Zorán Liszt Ferenc-díjas elõadómûvésznek,
nagy történeti értékkel bíró könyveiért, erdélyi eszmetörténeti tanulmányaiért
dr. Tordai Zádor írónak, a filozófiai tudomány doktorának, az MTA Filozófiai Intézete tudományos tanácsadójának,

az esztétika és a hermeneutika témakörében megjelent
köteteiért, mûvészetelmélet és -történet tárgykörében írt
mûveiért, nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, kutatásaiért
Bacsó Béla esztétának, a filozófiatudomány doktorának, az ELTE BTK Esztétikai Tanszék tszv. egyetemi
tanárának,
mind a hazai, mind a külföldi ipari gyakorlatban évtizedek óta hasznosuló tudományos eredményeiért, nemzetközileg is elismert kutató, mérnökgenerációkat nevelõ
oktatói munkásságáért
Czibere Tibor Kossuth-díjas gépészmérnöknek, az
MTA rendes tagjának, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi tanárának, professor emeritusnak,
a XIX. századi kritikatörténeti, kultusztörténeti kutatásaiért, külföldön is számon tartott munkássága, oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Dávidházi Péter irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, az ELTE BTK Angol Tanszék
egyetemi docensének,

több mint négy évtizedes kimagasló mûvészi munkásságáért, mûvészettörténeti és színháztörténeti szempontból
egyaránt meghatározó, nemzetközileg is számon tartott
tervezõi tevékenységéért

a távérzékelés és a térinformatika területén végzett
– nemzetközileg is elismert – tudományos munkásságáért,
oktatói és egyetemvezetõi tevékenysége elismeréseként

Vágó Nelly Jászai Mari-díjas díszlettervezõnek, Kiváló
Mûvésznek, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem egyetemi tanárának,

Detrekõi Ákosnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi
tanárának,

a kortárs magyar színházmûvészetben végzett markáns
iskolateremtõ tevékenységéért, sajátos, átütõ sikerû rendezéseiért, emlékezetes színházi alakításaiért

az immunológia és az orvosi molekuláris biológia számos területére kiterjedõ, nemzetközileg is kiemelkedõ
színvonalú munkásságáért, példaértékû iskolateremtõ és
ismeretterjesztõ tevékenységéért

Zsótér Sándor Jászai Mari-díjas színmûvésznek, rendezõnek
a KOSSUTH-DÍJAT
adományozom.

A kis hõmérsékletû metamorfózis elvi, módszertani és
regionális kutatásában elért, nagy nemzetközi elismerést
szerzett tudományos eredményeiért, több évtizedes kutatásszervezõ és tudományos iskolateremtõ munkájáért, az
általa vezetett MTA Geokémiai Kutatóintézet korszerû

Falus Andrásnak, az MTA levelezõ tagjának, immunológusnak, a Semmelweis Egyetem ÁOK Genetikai, Sejtés Immunbiológiai Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak,
sokoldalú, kimagasló zenetörténeti, filozófiai és kritikai
munkásságáért
dr. Fodor Gézának, a filozófiai tudomány kandidátusának, Erkel Ferenc-díjas és Nádasdy Kálmán-díjas esztétának, dramaturgnak, az ELTE BTK egyetemi docensének, a
Holmi Szerkesztõsége szerkesztõjének,
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nemzetközileg is számon tartott irodalomelméleti,
értékszociológiai és politikaszociológiai kutatásaiért, kultúrtörténeti életmûvéért
dr. Hankiss Elemér szociológusnak, az irodalomtudomány doktorának,
a tudományos utánpótlás nevelésében, az élettudományi doktori iskolák létrehozásában és szervezésében kifejtett iskolateremtõ tevékenysége, az egyetemi informatikai
infrastruktúra-fejlesztés, valamint az oktatás területén
végzett magas színvonalú és példaértékû munkássága elismeréseként
Harnos Zsolt matematikusnak, az MTA rendes tagjának, a Szent István Egyetem rektorhelyettesének, tszv.
egyetemi tanárnak,
rendkívül szerteágazó és elmélyült munkásságáért, építészetelméleti írásaiért
dr. Kunszt Györgynek, a mûszaki tudomány doktorának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar c. egyetemi tanárának,
történelmi kutatásaiért, az 1956-os forradalom és szabadságharc hátterének, társadalmi hatásainak széles körû
megismertetése érdekében végzett munkássága elismeréseként
dr. Litván György történésznek, a történelemtudomány
doktorának, az ELTE Szociológiai Intézete ny. egyetemi
tanárának,
az elméletileg megalapozott, kvantumkémiai elvekre
épülõ szerves kémia, s a szerves kémiai folyamatok korszerû értelmezésének hazai elterjesztésében játszott úttörõ
szerepéért, a heterociklusos és a szénhidrát-kémia területén elért nemzetközileg elismert eredményeiért, az irányításával kidolgozott új kémiai átalakításokért, új gyógyhatású vegyületek felismeréséért
dr. Messmer András kémikusnak, a kémiai tudomány
doktorának, az ELTE TTK c. egyetemi tanárának, az MTA
Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézete ny. tudományos
tanácsadójának,
világszerte elismert szerteágazó és sokoldalú mérnöki
munkásságáért, egyedülálló és páratlan tudományos és oktatói tevékenységéért
Mosonyi Emil Kossuth-díjas vízépítõmérnöknek, az
MTA rendes tagjának, professor emeritusnak,
a fenntartható növénytermesztési módszerek több tényezõs komplex fejlesztése terén kifejtett nemzetközileg
is széleskörûen elismert kutatási tevékenységéért, a vállalatokkal szoros együttmûködésben végzett rendkívül eredményes fejlesztési munkásságáért
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dr. Nagy Jánosnak, a mezõgazdasági tudomány doktorának, a Debreceni Egyetem rektorának, tszv. egyetemi
tanárnak,
modern mûvészetszemléletünket megalapozó, alapvetõ
jelentõségû tanulmányaiért, nemzetközileg is elismert példaértékû munkásságáért
Perneczky Géza mûvészettörténésznek, képzõmûvésznek, írónak,
a szakszerû magyar történetírás megújításában való tevõleges részvételéért, a magyarországi újkorkutatás legjobb hagyományait követõ munkásságáért, életmûve elismeréseként
Szabad György történésznek, az MTA rendes tagjának,
ny. egyetemi tanárnak, professor emeritusnak,
a klinikai immunológia mûvelése, oktatása területén
végzett iskolateremtõ tevékenységéért, nemzetközileg is
elismert tudományos, gyógyítói és oktatói munkásságáért
Szegedi Gyula immunológusnak, az MTA rendes tagjának, a Debreceni Egyetem ÁOK III. sz. Belgyógyászati
Klinika egyetemi tanárának,
nemzetközileg is nagyra becsült és számon tartott tevékenységéért, a magyar társadalomkutatásban végzett tudományos munkásságáért, a világ számos országában publikált könyveiért és tanulmányaiért
Szelényi Iván szociológusnak, az MTA rendes tagjának,
a Yale University tszv. professzorának,
a matematikai analízis területén, de elsõsorban az
approximációelméletben és a potenciálelméletben elért
tudományos áttörést jelentõ, szenzációs eredményeiért,
világhírû elméleteiért, valamint kiemelkedõ színvonalú
oktatói tevékenységéért
Totik Vilmos matematikusnak, az MTA rendes tagjának,
a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
fáradhatatlan zenetudományi, zeneesztétikai munkásságáért, kutatásaiért – különös tekintettel Mozart és Liszt
zenei örökségére – felbecsülhetetlen értékû pedagógiai
tevékenységéért, nemzetközileg is nagyra becsült életmûve elismeréseként
Ujfalussy József Kossuth-díjas zenetörténésznek, zeneesztétának, az MTA rendes tagjának
a SZÉCHENYI-DÍJAT
adományozom.
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A magyar rehabilitáció terén kifejtett tevékenységük,
kutatásaik és nemzetközileg is nagyra becsült gyógyító és
oktatói tevékenységük elismeréseként
dr. Katona Ferenc Állami-díjas fejlõdésneurológusnak,
az orvostudomány doktorának, a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet c. egyetemi tanárának,
dr. Kullmann Lajosnak, az orvostudomány kandidátusának, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet fõigazgató fõorvosának, c. egyetemi tanárnak
a SZÉCHENYI-DÍJAT
megosztva adományozom.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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Borszéki Gyulának, Budapest Fõváros XIII. kerületi
alpolgármesterének,
Csikó István Bélának, Mátranovák község polgármesterének,
Hajnal Andrásnak, Tiszabercel község polgármesterének,
Héring Istvánnénak, Rátka község polgármesterének,
dr. Hetényi Antalnak, a Központi Sportiskola SE szakmai elnökhelyettesének, szakosztályvezetõnek,
Hunya Tibornénak, Hunya község polgármesterének,
Majsai Sándornak, a BM Településfejlesztési és Üzemeltetési Fõosztály vezetõjének,
dr. Samu Jánosnak, Tápióság község polgármesterének,
Szanyi László Emilnének, Levelek község polgármesterének,
Szép Ferencnek, Bázakerettye község polgármesterének,

Ellenjegyzem:

Szilágyi Albertnek, Héthalom község polgármesterének,
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/0916/2006.

Szilvási Józsefnek, a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének,
dr. Tisza Tibornak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal fõosztályvezetõjének,
dr. Varga Zoltánnak, a Vas Megyei Sportigazgatóság
igazgatójának,
Vincze Andrásnak, Hajdúhadház Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala címzetes fõjegyzõjének;

A Köztársasági Elnök
73/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Busa Edit r. ezredesnek,
Buzás László r. alezredesnek,
Cseri József hõr. ezredesnek,

kitüntetést adományozom

Herendi Dezsõ pv. ezredesnek,

Bagyin Józsefnek, Aszód város polgármesterének,

dr. Holcsek Imre ny. r. ezredesnek,

Bratu Lászlónak, Encs város polgármesterének,

dr. Kincses Ildikó r. ezredesnek,

dr. Benczéné Csorba Margitnak, a kaposvári Bárczi
Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Módszertani Központ igazgatójának,

dr. Ozvald Imre r. ezredesnek,
dr. Petõfi Attila r. ezredesnek;
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Ács Lajosnénak, a kaposvári Építõk AC társadalmi
elnökének, atlétának, edzõnek,
Aranyosi Istvánnak, Csém község polgármesterének,
Benczik Sándornénak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõ-fõtanácsosának,
Bódis Józsefnek, Zalaerdõd község társadalmi megbízatású polgármesterének,
Bónis Imrének, Sámod község tiszteletdíjas polgármesterének,
dr. Brigovácz Éva Annának, a Kaposi Mór Oktató Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya fõorvosának,
Cseh Miklósnak, Helvécia község polgármesterének,
Gáspár Tamásnak, a Magyar Birkózó Szövetség fõtitkárának, szervezõbizottsági igazgatónak,
Hegedüs Györgynek, Nagyrécse község polgármesterének,
Hunvald Györgynek, Budapest Fõváros VII. kerületi
polgármesterének,
Kiss Józsefnek, Bölcske község polgármesterének,
Knódel Máriának, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza igazgatójának,
dr. Lassu Gyula siófoki háziorvosnak,
Lénárt Dezsõnek, Etes község polgármesterének,
dr. Máthéné dr. Laczkó Máriának, a Nógrád Megyei
Közigazgatási Hivatal fõosztályvezetõjének,
Nyilas Ferencnének, Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Fõosztálya fõosztályvezetõjének,
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Takács Ferencnek, Vámosszabadi község polgármesterének,
Tarján Leventének, a bajai Szent László Általános
Mûvelõdési Központ igazgatójának,
Teremi Józsefnek, a Somogy Megyei Gyermektábor
igazgatójának,
Tuba Pálnak, Rábakecöl község polgármesterének,
Ulrich Miklósnénak, a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal Építésügyi Fõosztálya ügyintézõjének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Orosházi Józsefné ny. r. századosnak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Csamangó Zoltánnak, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal gépkocsivezetõjének,
Darázs Istvánnak, a Lehel Gyöngye Kft. üzletvezetõjének,
Horváth Vilmosnénak, Pecöl, Kenéz, Megyehíd Körjegyzõség igazgatási fõelõadójának,
Huszár Erikának, a SOTE Testnevelési Egyetem egyetemi hallgatójának,
Knoch Viktornak, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium
tanulójának,

Palágyi Gábornak, Kisújszállás város polgármesterének,

Kovács Veronikának, Kaposvár MJV Polgármesteri
Hivatal gondnokságvezetõjének,

Rácz Zoltánnak, a Somogy Megyei Közigazgatási
Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõség vezetõ-fõtanácsosának,

Major Istvánnak, Pécs MJV Polgármesteri Hivatal Jogiés Önkormányzati Fõosztálya csoportvezetõjének,

Reményi Imrének, Súr község polgármesterének,
dr. Rózsahegyi Józsefnek, a BM Központi Kórház és
Intézményei, Urológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosának,
Szabó Bélának, Püspökladány Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala irodavezetõjének,
Szén Józsefnek, Kisköre város polgármesterének,

Romhányi Lászlónénak, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat Hivatala elnöki titkársági munkatársának,
Sallak György Imrének, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség fõtitkárának,
Sárdi Zoltánnak, a Somogy Megyei Önkormányzati
Hivatal Területfejlesztési Fõosztály fõosztályvezetõhelyettesének, területfejlesztési irodavezetõnek,
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Szurok Józsefnének, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatala, Gazdálkodási Iroda költségvetési fõelõadójának.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. április 6.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: VII-2/0961/2006.
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Ehrenberger Józsefnek, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet sebészeti osztályvezetõ fõorvosának,
Horváth Józsefnének, a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum ÁOK Kardiológiai Intézete
klinikai vezetõ ápolójának,
Juráskovics Miklósnénak, az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal Fõigazgatósága humánpolitikai szervezõjének,
dr. Lengyel Balázsnak, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fõosztályvezetõjének,
dr. Nagy Margit Etelkának, tiszaföldvári üzemorvosnak,
Somlói Ferencnének, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fõmunkatársának,
Toplak Ilonának, a Zala Megyei Kórház Mûtõszolgálat
fõmûtõsnõjének;

A Köztársasági Elnök
74/2006. (IV. 28.) KE
határozata

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi
miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Bende Lászlónénak, az Országos Alapellátási Intézet
humánpolitikai osztályvezetõjének,
Páncélné dr. Susánszki Évának, a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatójának,

kitüntetést adományozom
Bozsányi Bertalannénak, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár fõelõadójának,
Geicz Gézánénak, a Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár osztályvezetõjének,
Török Máriának, a Tolna Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár igazgatójának,
Trencsényi Lászlónénak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár baleseti megtérítési
és jogorvoslati ügyintézõjének.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,

Susánszky Miklósnak, az Egészségügyi Minisztérium
szaktanácsadójának,
dr. Tóth Sándornak, Kiskunfélegyháza Városi KórházRendelõintézet osztályvezetõ fõorvosának,
dr. Trón Lajosnak, a természettudomány doktorának,
a biológiai tudomány doktorának, a Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum PET Centrum
igazgatójának, egyetemi tanárnak;

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0962/2006.
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A Köztársasági Elnök
75/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Fodor Imrénének, a Pécsi Regionális Képzõ Központ igazgatójának,
Luczek Sándornak, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium mb. fõosztályvezetõjének,
Miskó Istvánnénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Munkaügyi Központ igazgatójának,
dr. Varga Ildikónak, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fõigazgatójának.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Fischer Sándornak, a Kereskedõk és Vállalkozók
Tolna Megyei Szervezete ügyvezetõ igazgatójának, a
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének,
Kazár Attilának, a Magyar Bányászati Hivatal Veszprémi Bányakapitányság bányakapitányának,
Kovács Bélának, a Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatójának,
Ladányi Katalin mûfordítónak,
Megyik Andrásnak, a Dürer Nyomda Kft. ny. ügyvezetõ
igazgatójának,
Pintér Tamásnak, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem egyetemi docensének,
Simon Lászlónak, a Budai MÁV Kórház gazdasági
igazgatójának,
Szepessy Sándornak, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tiszteletbeli elnökének,
dr. Tóth Jánosnak, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége fõtitkárának,
Vida Jánosnak, a MAVIR Zrt. szolgálatvezetõ diszpécserének;

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. március 13.
Csizmár Gábor s. k.,
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0963/2006.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Berke Zoltánnak, a Zala Volán Közlekedési Rt. személyközlekedési igazgatójának,
Dobosi Tivadarnak, a Magyar Közút Kht. KomáromEsztergom Megyei Területi Igazgatóság területi igazgatójának,

A Köztársasági Elnök
76/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a gazdasági és
közlekedési miniszter elõterjesztésére

dr. Harcsáné dr. Marossy Katalinnak, a biológiai tudomány kandidátusának, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Ipari Fõosztály vezetõ-fõtanácsosának,
Hefter József egyéni vállalkozónak,
Magony Imrénének, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Költségvetési Fõosztálya ny. szakmai
tanácsadójának,
Móra László mestercukrásznak, a szolnoki Marcipán
Cukrászda tulajdonosának,

4026

MAGYAR KÖZLÖNY

Nagy Bélának, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vasúti Közlekedési Fõosztálya fõosztályvezetõhelyettesének,
Rusa Attilának, az Ipartestületek és Kisvállalkozók
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szövetség, valamint a Szolnok és Vidéke Ipartestület ügyvezetõ igazgatójának,
Storczer Lászlónak, a Polgári Légiközlekedési Hatóság
repülésmûszaki felügyelõjének,
Várlaki Imrének, a Folpress Kiadó és Nyomdaipari Kft.
ügyvezetõ igazgatójának;

2006/50. szám

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Miltényi Dénes Zoltánnak, a Hadimúzeum Alapítvány alapítójának és elnökének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozom

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom

Bánfi Attila alezredesnek,
Szabó Zoltán õrnagynak.
Budapest, 2006. március 13.

Mag Gyula egyéni vállalkozónak, a Bátonyterenyei
Rehabilitációs Kht. felügyelõ bizottsága tagjának,

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Tölcsér Istvánnak, a BKV Rt. autóbusz jármûvezetõjének.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. március 13.
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VII-2/0965/2006.

Ellenjegyzem:

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0964/2006.

A Köztársasági Elnök
78/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársasági Elnök
77/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
prof. dr. Bayer Istvánnak, az Országos Gyógyszerészeti
Intézet volt fõigazgatójának, professor emeritusnak,
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Bereczki Sándornak, az Emberbarát Alapítvány Alkohol-Drogrehabilitációs Intézet intézetvezetõjének,
Dékity Márk költõnek, írónak, mûfordítónak, újságírónak, a Fõvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat tagjának,
Dudás Józsefnének, a Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatójának,
Fretyán Istvánnak, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatal fõosztályvezetõjének,
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Süli Jánosnak, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona ny. igazgatójának,
Szendrei Sándornénak, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium Közigazgatási
Koordinációs Fõosztálya fõmunkatársának,
Szomora Szilárdnak, a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselõk és Szószólók Szövetsége elnökének, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõjének;

Krausz Évának, az Újpesti Szeretetotthon speciális
Részlege szakmai vezetõjének,
Nagy Béla hegedûmûvésznek, a Magyar Állami Operaház zenekari mûvészének,
Rácz Pál elõadómûvésznek, hangszerkészítõ mesternek,
Schuth Jánosnak, a Neue Zeitung Szerkesztõsége fõszerkesztõjének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Chlebnyiczky Jánosnak, a Magyarországi Szlovákok
Kutatóintézete tudományos titkárának,
Csongor Annának, az Autonómia Alapítvány igazgatójának,
Demény Istvánnénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete elnökének,
dr. Frank Gábornak, a pécsi Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola igazgatójának,
Friedrich Tündének, a hatvani Damjanich János Ipari
Szakképzési Intézet tanárának,
Gáti Ferencnek, a FICE Magyarországi Egyesülete tiszteletbeli tagjának,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Albert Vendelnek, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tagjának,
Deáki Jánosnak, a poroszlói Honismereti Baráti Kör
elnökének,
Dörömbözõ Géza prímásnak,
Farkas István zenésznek, a Reményi Ede Cigány Zeneszövetség megalapítójának és elnökének,
Orsós Vendelnek, az Európai Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület elnökének,
Rácz Dezsõnek, a magyargéci Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökének,
dr. Ringelhann Györgynének, a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona igazgatójának,
Rostás Zsigmondnak, a Hajdúhadházi Kisebbségi
Közösségi Ház elnökének,
dr. Schrer Ádámnak, a Nyugdíjasok Országos Képviselete Szervezési és Akcióbizottsága titkárának.
Budapest, 2006. március 13.

Kártyás Irénnek, a Menhely Alapítvány igazgatójának,
Ladányi Istvánnénak, a „Kapocs a Mozgássérültek
Segítése Alapítvány” elnökének,
Lakatos Miklós prímásnak, elõadómûvésznek,
László-Bencsik Juditnak, a Rádió C szerkesztõ-mûsorvezetõjének, újságírónak,
Németh Gyõzõnek, a Zala Megyei Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság fõosztályvezetõjének,
Pörös Bélának, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács Külügyi Bizottsága elnökének,

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Göncz Kinga s. k.,
ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0966/2006.
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A Köztársasági Elnök
79/2006. (IV. 28.) KE
határozata

A Köztársasági Elnök
80/2006. (IV. 28.) KE
határozata

kitüntetés adományozásáról

kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az igazságügy-miniszter elõterjesztésére

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az informatikai
és hírközlési miniszter elõterjesztésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Radnay Józsefnek, az Igazságügyi Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,
Tóth Andrásnak, az Országos Atomenergia Hivatal fõosztályvezetõjének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Hegedûs Sándornak, az Antenna Távközlési Rt. Lakossági Szolgáltatások Ágazata vezetõjének,
dr. Horváth Ferencnek, az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium ny. fõosztályvezetõjének.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. március 27.
Kovács Kálmán s. k.,

dr. Nagy Ferencnének, az Igazságügyi Minisztérium
szakmai tanácsadójának;

informatikai és hírközlési miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0968/2006.
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Komáromi Jánosnak, az Igazságügyi Minisztérium
gépkocsivezetõjének.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Köztársasági Elnök
81/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

Ellenjegyzem:
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0967/2006.

kitüntetést adományozom
Breuer Lászlónak, a Göncöl Szövetség és a Pangea
Egyesület elnökének,
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dr. Fenyvesi Béla Miklósnak, a közgazdaságtudomány
doktora, a Vízügyi Központ és Közgyûjtemények miniszteri biztosának, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fõosztályvezetõjének,

Ellenjegyzem:

Mátrai Évának, a HM Ingatlankezelési Hivatal környezetvédelmi osztályvezetõjének,

KEH ügyszám: VII-2/0969/2006.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Pap Józsefnek, a RÓNA Ipari-Mûszaki Kft. ügyvezetõ
igazgatójának,
Vaszilievits-Sömjén Györgynek, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium ny. fõosztályvezetõjének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Diósi Andrásnak, a KvVM Fejlesztési Igazgatóság projektmenedzserének,
Horváth Veronika Évának, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hivatala Víz és
Talajvédelmi Fõosztálya szakmai fõtanácsadójának,
Horváthné dr. Antal Mártának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
fõosztályvezetõjének,
Nagy Mártonnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség hatósági igazgatóhelyettesének,
Tátrai Ildikónak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság környezetvédelmi igazgatójának;

A Köztársasági Elnök
82/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Szilágyi Ferenc ny. operaénekesnek, a kolozsvári Magyar Állami Opera örökös tagjának.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. március 28.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom

Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VII-2/0970/2006.

dr. Dosztál Istvánnak, az Északdunántúli Vízmû Rt.
laboratórium vezetõjének,
Futó Elemérnek, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi õrének,
Szalma Józsefnek, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság III. sz. Szatmári Szakaszmérnökség területi felügyelõjének.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Köztársasági Elnök
83/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere elõterjesztésére
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ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

kitüntetést adományozom

kitüntetést adományozom

Bánfalvi Béla Liszt Ferenc-díjas hegedûmûvésznek,
a Budapesti Vonósok koncertmesterének,

Badics Andrásnak, a Játékszín Terézkörúti Kht. hangés fénytárvezetõjének,

Banyák Nándor hegedûmûvésznek, prímásnak,
Bárdos Deák Ágnesnek, a Gödör Klub kulturális menedzserének,
Csala Péter újságírónak, az MTI Rt. Vas megyei tudósítójának,
Faller Istvánnak, a Duna Televízió producerének,
Leszták Tibornak, a MU Színház mûvészeti vezetõjének,
Mali Istvánnak, a Magyar Állami Operaház zenekari
igazgatójának,
Marton László Távolodónak, a Magyar Narancs újságírójának,
Metz Katalinnak, a Magyar Nemzet kulturális újságírójának,
Mundruczó Kornél Balázs Béla-díjas filmrendezõnek,
dr. Nagy Mihálynak, a történelemtudomány kandidátusa, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fõosztályvezetõjének,
Regõs János rendezõnek, színmûvésznek, drámaírónak,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szkéné Színháza mûvészeti igazgatójának,
Réz András filmesztétának, mûfordítónak, a Réz és
Társa Kft. ügyvezetõ igazgatójának,

Delbóné Kalocsai Editnek, a pécsi II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mûvészeti Iskola balettmesterének,
Dobrováné Micskei Magdolnának, a Budapesti Mûvelõdési Központ titkárságvezetõjének,
Éberwein Róbertnek, a József Attila Színház szcenikusának,
Esze Jenõ zongoramûvésznek, a Kõbányai Zeneiskola
tanárának,
Fekete Máriának, a Pesti Magyar Színház zenei vezetõjének,
Gerlóczy Sára festõmûvésznek, grafikusmûvésznek,
jelmeztervezõnek,
dr. Horváth Lajosnak, a szõlõsi Jézus Szíve Plébánia
plébánosának, püspöki irodaigazgatónak,
Kürtösi Zsolt folkzenésznek, a Honvéd Együttes vezetõjének,
Molnár G. Juditnak, a pécsi Mûvészetek Háza ny. igazgatójának,
Molnár Lajosnénak, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre) múzeumvezetõjének,
Pyka Józsefnének, az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda fõosztályvezetõjének,

Simiková Karolin Bérová Júlia grafikusmûvésznek,
dr. Szirtes Gábornak, a Pro Pannónia Kiadói Alapítvány igazgatójának,
dr. Szûcs Endrének, a MÉRMÛ Stúdió Budapest építõmûvészének,
Szûcs Mártának, a Magyar Állami Operaház Liszt
Ferenc-díjas magánénekesének,
Tarnai Kiss Lászlónak, a Magyar Rádió zenei szerkesztõjének,
Tímár Károlynak, a budapesti Dohány utcai Zsinagóga
kántorának,
Vajda Miklós mûfordítónak, kritikusnak,
Valentine Karl Mária Anna balettmûvésznek, a Magyar
Állami Operaház mûvészeti fõtanácsadójának,
dr. Várnai Ferenc zeneszerzõnek;

Pohárnok Gergely operatõrnek,
Pungor Jánosnak, a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat igazgatójának,
Rácz Mihálynak, a Mikroszkóp Színpad elõadómûvészének,
Sógor Ferencnek, a soproni Gyermek- és Ifjúsági Központ Kht. ügyvezetõ-igazgatójának,
Somorjai Ferenc ny. zenetanárnak, karnagynak,
Szász Lászlónak, a Magyar Állami Operaház színpadi
fõfelügyelõjének,
Takáts József irodalomtörténésznek, kritikusnak, a
Pécsi Tudományegyetem oktatójának,
Tarrósy Istvánnak, az Európa Centrum Kht. (Pécs) ügyvezetõ-igazgatójának;
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Csatári Ernõnek, a népi mesterségek hagyományápolójának,
Lányiné Kukk Juditnak, a Pesti Magyar Színház munkaügyi elõadójának,
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Bakóné Aradi Évának, a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképzõ Iskola igazgatójának,

Nádasdi Ferencnének, az Állami Népi Együttes korrepetitorának,

Bakonyi Pálnak, az Országos Pedagógiai Intézet ny. fõigazgató-helyettesének, a Magyar Pedagógiai Társaság
Általános Iskolai és Gimnáziumi Szakosztály tiszteletbeli
elnökének,

Nagy Sándor kulturális szakembernek, a Pécsi Ifjúsági
Központ igazgatójának,

dr. Benedek Istvánnak, a budapesti II. ker. Ady Endre
Fõvárosi Gyakorló Kollégium igazgatójának,

Naszvagyi Vilmosnak, a Honvéd Együttes énekkari tagjának,

Békevári Györgynének, a budapesti XXI. ker. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetõjének,

Nyilas Tamásnak, a Játékszín Terézkörúti Kht. fõügyelõjének,
Poroszlay Éva Magdolnának, a Debreceni Csokonai
Színház balettmesterének, táncpedagógusnak,
Róthné Major Klárának, a Kolibri Táncegyüttes mûvészeti vezetõjének, koreográfusnak,
dr. Szabó Imre Ferenc ny. tanárnak, a TIT Teleki László
Ismeretterjesztõ Egyesület felnõttoktatójának.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. március 31.
Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

KEH ügyszám: VII-2/0971/2006.

dr. Demeter Andrásnak, az egri Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának,
dr. Erdei Lászlónak, a biológiai tudomány doktorának,
a Szegedi Tudományegyetem TTK Növényélettani Tanszék tszv. egyetemi tanárának,
dr. Fazekas Lászlónénak, a budapesti XXI. ker. Kölcsey
Ferenc Általános Iskola igazgatójának,
dr. Fenyvessy Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Élelmiszeripari Fõiskolai Kar kari fõigazgatójának, egyetemi tanárnak,
dr. Fritz Józsefnek, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK egyetemi tanárának,
dr. Gyõri Annának, a Budapesti Gazdasági Fõiskola
Külkereskedelmi Fõiskolai Kar Neolatin Nyelvek Intézeti
Tanszék tszv. fõiskolai docensének,
Hargitai Istvánnak, a nyíregyházi Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának,
Hámori Veronikának, a budapesti VIII. ker. Fazekas
Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
igazgatójának,
dr. Hegedûs Tibor Józsefnek, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete igazgatójának,

A Köztársasági Elnök
84/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az oktatási miniszter elõterjesztésére

Herczig Ferencnének, a budapesti XIII. ker. Ady Endre
Gimnázium igazgatójának,
dr. Horváth Boldizsár szülész-nõgyógyász fõorvosnak,
a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar
Szombathelyi Képzési Központ, Szülésznõi Tanszék tszv.
fõiskolai tanárának,
Hunyady Györgyné dr. Gárdonyi Zsuzsannának, a neveléstudomány kandidátusának, az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar tszv. fõiskolai tanárának,
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dr. Jávor Andrásnak, a mûszaki tudomány doktorának,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának,
dr. Kalmár Istvánnak, a mûszaki tudomány kandidátusának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. egyetemi docensének,
dr. Karácsony Andrásnak, a filozófiai tudomány doktorának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettesének, Filozófia Tanszék tszv. egyetemi tanárának,
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Sándor Ilonának, a vanyolai Vajda Péter Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,
Soós Jenõnek, a szombathelyi Bau Extra Oktatási és Szakképzési Kft. ügyvezetõ igazgatójának, szakoktatónak,
dr. Szabó Lászlónak, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet,
Szakmai és Szakszolgálat igazgatójának,
Tarné Szép Teréziának, a budapesti Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,

dr. Késmárki Istvánnak, a mezõgazdasági tudomány
kandidátusának, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanárának,

Tarjánné dr. Szabó Zsuzsannának, a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának,

dr. Kiricsi Imrének, a kémiai tudomány doktorának,
a Szegedi Tudományegyetem TTK alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék tszv. egyetemi tanárának,

Vajdicsné Gubritzky Magdolnának, a mohácsi Radnóti
Miklós Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,

Kolarovszki Zoltánnak, a békéscsabai Evangélikus
Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának,
dr. Köteles Lajosnak, a gyulai Tessedik Sámuel Fõiskola, Egészségügyi Intézet intézetigazgató fõiskolai tanárának,

Tillai Aurél Liszt Ferenc-díjas karnagynak, professor
emeritusnak,

dr. Zelkó Lajosnak, a Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának,
Zsikó Jánosnak, a Pécsi Tudományegyetem TTK kari
igazgatójának, egyetemi adjunktusnak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

dr. Lentvorszki Annának, a szarvasi Tessedik Sámuel
Fõiskola Pedagógiai Fõiskolai Kar tszv. fõiskolai tanárának,

kitüntetést adományozom

Moharos Viktornénak, a budapesti VIII. ker. Bókay
János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola, Szakiskola
és Gimnázium igazgatójának,

Ábrahám Andrásnak, a Zuglói Sportközpont és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának,

Nahalka Istvánnak, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet egyetemi docensének,

Bakó Erzsébetnek, a szandaszõlõsi Általános Iskola,
Mûvelõdési Ház és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanárának,

Nagy Péternek, a gyõri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium igazgatójának,

Bán Tamásnénak, az ELTE Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság gazdasági fõigazgató-helyettesének,

dr. Nagybátori Józsefnek, a budapesti Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképzõ Iskola
igazgatójának,

Bánkiné dr. Borbély Máriának, az orosházi Táncsics
Mihály Gimnázium és Szakközépiskola tanárának,

dr. Nádas Györgynek, a Debreceni Egyetem Humánpolitikai Fõosztálya humánpolitikai igazgatójának,

Barva Györgynének, a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium tagozatvezetõjének, igazgatóhelyettesnek,

Ónodi Szabolcsnak, a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium igazgatójának,
Papik Péternek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézet címzetes
igazgatójának,
Ponikfor Zoltánnak, a kaposvári Építõipari és Faipari
Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatójának,
dr. Rafai Pálnak, az állatorvostudomány kandidátusának, a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar
egyetemi tanárának,

Becsákné Szõke Éva gyógypedagógusnak, a tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatójának,
Benkõné Gulyás Editnek, a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola, Zeneiskola, Napköziotthonos Óvoda és
Könyvtár igazgatójának,
Berta Mártonnak, a budapesti Deák Téri Általános
Iskola ny. tanárának,
dr. Bilik Istvánnak, a Felsõoktatási Konferenciák Szövetsége (Budapest) fõtitkárának,
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Bogár Imre Jánosnak, a zalaegerszegi Péterdombi
Szakképzõ Iskola igazgatójának,
dr. Borszéki Évának, a Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar tszv. egyetemi docensének,
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Kasza Józsefnek, a nagykõrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóhelyettesének,
Kelemenné Garbóczi Máriának, a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanárának,

Csörgõ Máriának, a budapesti XV. ker. Hartyán Nevelési-Oktatási Központ elnök-igazgatójának,

Kiss Bélának, a berettyóújfalui Eötvös József Szakképzõ Intézet tanárának,

Dér Gusztávnak, a bokodi Móra Ferenc Általános
Mûvelõdési Központ ny. igazgatójának,

dr. Kiss Erzsébetnek, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Szent István Egyetem Mezõgazdasági- és
Környezettudományi Kar egyetemi tanárának,

Falvai Klárának, a Budapest Fõvárosi XI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tanügyigazgatási referensének,
dr. Fehér Tibornak, a kecskeméti ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium igazgató-fõtanácsosának,

dr. Kocsis Mihálynak, a Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar egyetemi
docensének,
Koltai Péternének, a budapesti VII. ker. Janikovszky
Éva Mûvészeti Általános Iskola tanárának,

Fila Józsefnének, a budapesti IX. ker. Szabóky Adolf
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,

Kovács Györgynének, a budapesti IX. ker. Szivárvány
Óvoda óvodavezetõjének,

Hahnerné Féth Gabriellának, a mohácsi Kisfaludy
Károly Gimnázium tanárának, a német szakcsoport vezetõjének,

Kovács Mihálynak, a budapesti VIII. ker. Piarista Gimnázium tanárának,

Hajdú Gábornak, a makói Galamb József Szakképzõ
Iskola igazgatójának,
Harangozó Miklósnénak, a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójának,
Hegyeshalmi Csabának, a kocsordi Jókai Mór Általános Iskola intézményvezetõjének,
Hevesi Ágotának, a darnózseli Általános Iskola és Zeneiskola tanárának,

Martin Jánosnénak, a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola tanárának,
Marton Bélának, a balatonfüzfõi Jókai Mór Általános
Iskola igazgatójának,
Mezei Annának, a budapesti XXI. ker. Nevelési Tanácsadó intézményvezetõjének,
Murányi Lászlónénak, a budapesti V. ker. Hild József
Általános Iskola igazgatójának,

Hidas Gábornak, a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium tanárának,

Nagy Ferencnének, a szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola igazgatóhelyettesének,

Hollósi Gézának, a Budapest Fõváros VII. ker. Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Iroda irodavezetõjének,

Pankotainé Ákos Valériának, a miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgató-helyettesének,

Hunyadi Károlynénak, a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum gazdasági igazgató-helyettesének, az Egészségügyi Fõiskolai Kar gazdasági igazgatójának,
dr. Hunyár Mátyásnak, a mûszaki tudomány kandidátusának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar ny. egyetemi
docensének,
Janzsó Antalnak, a nagykanizsai Cserháti Sándor
Mûszaki és Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola ny. címzetes
igazgatójának,
Józsa Csabánénak, a nyúli Pilinszky János Általános
Iskola tanítójának,

Papp Mária nyelvésznek,
Pethes Zoltánnak, a komáromi Középfokú Kollégium
igazgató-helyettesének,
Pethõné Kõvári Andrea kórusvezetõnek, a bajai III. Béla
Gimnázium tanárának,
dr. Péter Antalnak, a Szegedi Tudományegyetem TTK
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanárának,
Reszler Ernesztinnek, a Cserepesház Zuglói Mûvelõdési Ház igazgatójának,
dr. Rónai Tamásnénak, az Országos Rabbiképzõ-Zsidó
Egyetem Goldmark Kórusa karvezetõjének,
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Rózsár Gábornénak, a budapesti XI. ker. Öveges József
Gyakorló Középiskola és Szakiskola forgalmi könyvelõ
csoportvezetõjének,
Schlotter Gyulának, a budapesti XX. ker. Lázár Vilmos
Általános Iskola igazgatójának,
dr. Somogyi Évának, az Oktatási Minisztérium Igazgatási Fõcsoport fõosztályvezetõjének,
dr. Stukovszkyné Henk Évának, a budapesti Hild József
Általános Iskola tanítójának,
Szakáll Istvánnénak, a budapesti IV. ker. Szent István
Gimnázium ny. igazgatójának,
Szilágyi Lászlónénak, a székesfehérvári Nemes Nagy
Ágnes Kollégium igazgatóhelyettesének,

2006/50. szám

Bányai Ferencnek, a sárospataki Vay Miklós Szakképzõ Iskola szakoktatójának,
Becserné Szalai Emmának, a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola, Nádasi Ferenc Gimnázium tanárának,
dr. Csatóné Konsza Ilonának, a szegedi Csonka János
Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium tanárának,
Csiszár Máriának, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanárának,
Csúri Ferencnének, a jászszentlászlói Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõjének,
Dinnyés Istvánnak, Orosháza Városi Polgármesteri
Hivatal ny. osztályvezetõjének,

Szövényi Zsoltnak, az Oktatási Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály fõosztályvezetõjének,

Dóka Istvánnénak, a dunaújvárosi Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazdasági
igazgatóhelyettesének,

Tamasián Jánosnénak, a marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának,

Dongó Lászlónak, a szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tagozatvezetõjének, címzetes igazgatónak,

dr. Tima Endrénének, a szárligeti Általános Iskola tanárának,

Filetóth Bélánénak, a nyíregyházi Inczédy György
Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági vezetõjének,

Tóth Istvánnénak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum szakmai fõigazgató-helyettesének,

Fótos Imrénének, a balmazújvárosi Lengyel Menyhért
Városi Könyvtár könyvtárvezetõjének,

Török Istvánnak, a taksonyi Taksony Vezér Általános
Iskola igazgatójának,
Turcsányi Mártának, a budapesti VIII. ker. Fazekas
Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
vezetõtanárának,
dr. Vereb Györgynek, a biológiai tudomány kandidátusának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Orvosi Vegytani Intézet egyetemi
docensének,
dr. Végsõ Károlynak, a Nyíregyházi Fõiskola Mûszaki
Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék fõiskolai
docensének,
dr. Zelcsényi Bélánénak, a budapesti V. ker. Eötvös
József Gimnázium ny. tanárának,
Zetz Józsefnek, a kaposvári TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola tanárának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

Ganter Jánosnénak, a budapesti II. ker. Than Károly
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági
igazgatóhelyettesének,
Háziné Molnár Mária Magdolnának, a szentgotthárdi
Oktatási Intézmény Széchenyi István Általános Iskola
tanárának,
Holczerné Hatala Margitnak, a szigetszentmiklósi
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet ny. logopédusának,
Hollósi Bélánénak, a budapesti (VII. ker.) II. Rákóczi
Ferenc Fõvárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola
tanárának,
Horváth Józsefnek, a Szerencsi Középiskolai Kollégium ny. tanárának,
Juhász Gábornénak, a komáromi Dózsa György Általános Iskola tanárának,
Karai Zsuzsannának, a nagykõrösi III. sz. Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõjének,
dr. Kis Kádi Gézának, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium tanárának,

kitüntetést adományozom

Kozel Tibornénak, a budapesti XX. ker. Vörösmarty
Általános Iskola és Logopédiai Intézet tanítójának,

Bartus Györgynének, a sárospataki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanárának,

Márföldi Józsefnének, a Nyíregyházi Fõiskola Tanulmányi Osztálya vezetõjének,
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Mosonyi Józsefnének, az alattyáni Napköziotthonos
Óvoda dajkájának,
Németh Zoltánnénak, a budapesti XI. ker. Öveges
József Gyakorló Középiskola és Szakiskola tanárának,
Nyerges Lajosnénak, a budapesti XIII. ker. Ének-zenei
és Testnevelési Általános Iskola általános igazgatóhelyettesének,
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Ellenjegyzem:
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0972/2006.

Nyúl Lászlónénak, a papkeszi Bocskai István Általános
Iskola tanárának,
Paróczai Ignácnénak, az érdi Széchenyi István Általános Iskola ny. tanítójának,
Pataki Jánosnak, a budapesti VIII. ker. Fazekas Mihály
Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetõtanárának,
Postáné Ónosi Máriának, a balmazújvárosi 2. sz. Óvodaigazgatóság óvodavezetõjének,
Róza Olgának, a gyomaendrõdi Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium tanárának,
Sipos Józsefnek, a budapesti XI. ker. Öveges József
Gyakorló Középiskola és Szakiskola tanárának,
Schmidt Endrének, a budapesti XI. ker. Öveges József
Gyakorló Középiskola és Szakiskola szakoktatójának,
Schuch Katalinnak, a szigetszentmiklósi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai Intézet logopédusának,

A Köztársasági Elnök
85/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a pénzügyminiszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Bognár Péternek, az APEH Észak-budapesti Igazgatósága igazgatójának,

Szabó Lászlónénak, Balmazújváros Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala oktatási és egészségügyi
fõtanácsosának,

Polgár Péternek, az APEH Dél-budapesti Igazgatósága
igazgatójának,

Szabó Zoltánnak, a Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Választmánya elnökének,

Varga Sándornak, az APEH Központi Hivatala fõosztályvezetõjének,

dr. Szamosköziné Méri Ilonának, a szegedi Csonka
János Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium tanárának,

dr. Várszeghi Györgynek, az APEH Felszámolási és
Végrehajtási Fõosztály fõosztályvezetõjének;

Szücsi Lászlónénak, a tápiószecsõi Gróf Széchenyi
István Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola iskolatitkárának,
Tóthné Szakálos Margitnak, a gyomaendrõdi Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárának,
Turák Jánosnénak, a budapesti V. ker. Eötvös József
Gimnázium ny. tanárának,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom

Urbancsek Károlynénak, a geszti Arany János Általános Iskola tanárának,

Hirdiné Kulcsár Évának, a Vám- és Pénzügyõrség
Országos Parancsnoksága Beruházási és Közbeszerzési
Fõosztály osztályvezetõjének,

Zámbori Bélánénak, a kecskeméti Kocsis Pál Mezõgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági igazgatóhelyettesének.

dr. Kocsis Zsuzsannának, az APEH Központi Hivatala
Hatósági Fõosztály Észak-magyarországi Kihelyezett
Hatósági Osztálya osztályvezetõjének.

Budapest, 2006. március 13.

Budapest, 2006. március 13.

Sólyom László s. k.,

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök
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dr. Szilágyi Péter jogásznak, szociológusnak, az ELTE
ÁJTK Állam- és Jogelméleti Tanszék egyetemi tanárának;

Ellenjegyzem:
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

KEH ügyszám: VII-2/0973/2006.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom

A Köztársasági Elnök
86/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

Balázs Andrásnak, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete tudományos munkatársának,
Boleska Sándornénak, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányiroda fõmunkatársának,
Foszák József közgazdász technikusnak,
dr. Megyei György ny. tanárnak,
dr. Petneházi-Tóth Juditnak, a Miniszterelnöki Hivatal
Kormányiroda kormányfõtanácsadójának,
Scholtz Ferencnének, az MTA ALFA Rendezvényszolgálat osztályvezetõjének,
Simon Györgynének, a Miniszterelnöki Hivatal Miniszteri Titkárság ügykezelõjének;

kitüntetést adományozom
Csöndes Máriának, az MTA Titkársága osztályvezetõjének,
Dallmann Lászlónak, az MTA Szegedi Biológiai Központja tudományos titkárának,
Kádasi István ny. plébánosnak,
dr. Kecskés László orvosnak,
Kõrösi Miklósnénak, Penyige község polgármesterének,
Medgyes Évának, a Design Terminál Kht. vezetõ munkatársának, design menedzsernek,
Palkó Sándornénak, a Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Titkársága vezetõ fõtanácsosának, szakmai fõtanácsadónak,
Palotás Emil történésznek, a történettudomány doktorának, az ELTE Kelet-Európa története tanszék egyetemi
tanárának,
dr. Pál Józsefnek, az Országos Szövetkezeti Tanács
titkárának,
Rácz Barnabás politológusnak, professor emeritusnak,
Rohonczi Sándornak, a „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület ügyvivõjének,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Fekete Jánosnénak, a Budapest Fõváros XV. kerületi
Önkormányzat Szociális Foglalkoztató igazgatójának,
Neuwirth Lászlónak, a borsodnádasdi Általános Iskola
igazgatójának,
Sütõ Lászlónénak, a Budapest Fõváros XV. kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Okmányügyi Osztály
osztályvezetõjének.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

KEH ügyszám: VII-2/0974/2006.
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A Köztársasági Elnök
87/2006. (IV. 28.) KE
határozata
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Ellenjegyzem:
Dr. Kolber István s. k.,
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter

kitüntetés adományozásáról
KEH ügyszám: VII-2/0976/2006.
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Csákvári Árpádnak, a Balatontourist Rt. vezérigazgatójának,
Lombosi Gábornak, a Magyar Szállodaszövetség titkárának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Farkas Bélának, az 1. sz. Lakásszövetkezet ügyvezetõ
igazgatójának,

A Köztársasági Elnök
88/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
másfél évtizedes kimagasló újságírói tevékenységéért,
az európai közösségi ügyek magas színvonalú, eredményes képviseletéért
dr. Fóris György újságírónak.
Budapest, 2006. március 23.

Gömöri Ferencnek, a Tanyacsárda Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
Kerekes Lászlónak, a Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnökének, ny. minisztériumi vezetõfõtanácsosnak,
Kovács Imrének, az Országos Lakás- és Építésügyi
Hivatal Építésszabályozási és Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõjének,

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Baráth Etele s. k.,
európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter

KEH ügyszám: VII-2/1439/2006.

Petõ Bélának, a Hunguest Hotels Rt. Hotel Palota – Lillafüred igazgatójának,
dr. Rudnyánszky Pálnak, a Könnyûbeton és Szigetelõanyagipari Vállalat ny. mûszaki igazgatójának,
dr. Weil Györgynek, az Összefogás Lakásszövetkezet
Igazgatóság elnökének,
Zóka Tibornak, Zselickisfalud község polgármesterének.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Köztársasági Elnök
89/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
az Esztergom–Budapest Fõegyházmegye szociális
tevékenységének kiépítésében, külügyi kapcsolatainak
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irányításában végzett tevékenysége, sokoldalú munkássága elismeréseként

Ellenjegyzem:

dr. Forgách Józsefnek, az Esztergom–Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ szociális hivatalvezetõjének

Budapest, 2006. április 5.
Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozata)

KEH ügyszám: VII-2/1609/2006.

kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1576/2006.

A Köztársasági Elnök
91/2006. (IV. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

A Köztársasági Elnök
90/2006. (IV. 28.) KE
határozata

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata)

kitüntetés adományozásáról
kitüntetést adományozom
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

a magyar–ciprusi kétoldalú kapcsolatok elõmozdítása
érdekében végzett munkája elismeréseként
George Chacalli-nak, a Ciprusi Köztársaság nagykövetének.
Budapest, 2006. április 4.

kitüntetést adományozom

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

dr. Borhi Lászlónak, az Indiana Egyetem Magyar Tanszéke vezetõjének,
Elliot Sperling-nek, az Indiana Egyetem Közép-eurázsiai Tanulmányok Tanszéke docensének,
dr. Patrick O’Meara-nak, az Indiana Egyetem nemzetközi programokért felelõs dékánjának.

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. április 6.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

Budapest, 2006. április 3.

miniszterelnök

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VII-2/1662/2006.
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A Köztársasági Elnök
92/2006. (IV. 28.) KE
határozata

VI. rész

4039

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

posztumusz kitüntetés adományozásáról
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Alapító Okirata*
(módosításokkal egységes szerkezetben)

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata)
posztumusz kitüntetést adományozom
a sport területén végzett sokoldalú munkássága, példamutató életútja elismeréseként
Gyulai István újságírónak.
Budapest, 2006. április 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. április 6.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1668/2006.

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Alapító) – az 1121/1995. (XII. 7.) Korm. határozatával –
a cigány kisebbséghez tartozó állampolgárok sorsáért érzett felelõsségbõl adódóan, a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/A. § (3) bekezdésének megfelelõen, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §
(1)–(10) bekezdéseiben foglaltak szerint, figyelemmel
a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Khtv.) rendelkezéseire az alábbi állami
közfeladat ellátása céljából
közalapítványt
hoz létre.
Az Alapító kinyilvánítja azon szándékát, hogy folyamatosan támogatni kívánja a cigányság társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítését, az e célt szolgáló egészségmegõrzési, betegségmegelõzési, nevelési, oktatási,
valamint az emberi és állampolgári jogok védelmét szolgáló tevékenységeket.
I. A Közalapítvány neve
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).
II. A Közalapítvány székhelye
1091 Budapest, Üllõi út 47–49.

A Kormány határozatai
A Kormány
1048/2006. (IV. 28.) Korm.
határozata
dr. Avarkeszi Dezsõ kormánymegbízotti
megbízatásának módosításáról
A Kormány dr. Avarkeszi Dezsõ 1003/2005. (I. 12.)
Korm. határozattal megállapított kormánymegbízotti megbízatását 2006. május 31-ig meghosszabbítja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

III. A Közalapítvány céljai, tevékenysége
1. A Közalapítvány célja, hogy az esélyegyenlõség
megteremtése érdekében támogassa a hazai cigányok
önazonosságának megõrzését, társadalmi integrálódását,
az õket érintõ munkanélküliség mérséklését, az iskolai és
iskolán kívüli oktatásban esélyeik növelését és emberi
jogaik védelmét.
2. A Közalapítvány célja, hogy ösztönözze, segítse,
sokoldalúan támogassa különösen
– a cigányság megélhetését célzó mezõgazdasági vagy
más jellegû kezdeményezéseket, illetve a cigányság pol-

* A Fõvárosi Bíróság a 12.Pk.60.064/96/43. sz. végzésével elrendelte
az Alapító Okiratra vonatkozó változás bejegyzését.
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gárosodását elõsegítõ földhöz juttatási terveket, programokat;
– a cigány munkavállalók foglalkoztatását elõsegítõ,
üzleti tervvel rendelkezõ kisvállalkozásokat;
– a cigány gyermekek, fiatalok tanulmányainak sikeres
folytatását, a cigányság jobb érdekérvényesítése érdekében a közéleti képzést;
– az elõítélet-mentes jogalkalmazást, a hátrányos megkülönböztetés megelõzését és megakadályozását szolgáló
kezdeményezéseket, a kisebbséggel szemben nyitott,
annak kulturális értékeit befogadó társadalmi közhangulat
kialakítását;
– az integrálódást elõsegítõ nevelési, oktatási programokat;
– a cigányság körében az egészségmegõrzést és a betegségek megelõzését célzó kezdeményezéseket.
3. A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében
a Khtv. 26. § c) pont 1., 4., 5., 11., 12., 13., illetõleg 20. alpontja szerint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos egészségmegõrzési, betegségmegelõzési, nevelés-oktatási, kulturális, a hátrányos helyzetû
csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítésére
irányuló közhasznú tevékenységként
– pályázatok útján támogatást nyújt a cigány kisebbségi önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek,
közösségeknek, illetve személyeknek a fenti törekvések
megvalósítását szolgáló munkájukhoz, kezdeményezéseikhez;
– támogatja a cigányság, mint hátrányos helyzetû csoport társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítését szolgáló
programokat, kezdeményezéseket;
– támogatja a munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítését;
– támogatja az integrálódást elõsegítõ nevelési-oktatási,
egészségmegõrzési, betegségmegelõzési programokat;
– ösztöndíjakat adományoz;
– támogatással segíti az érdekvédelmi tevékenységet,
az emberi és állampolgári jogok védelmét, a konfliktust
kezelõ szervezetek tevékenységét;
– támogatja a többfunkciós cigány közösségi házak
mûködését és fejlesztését;
– nemzetközi és hazai pályázatok benyújtása útján
támogatja az alapítványi célok megvalósítását.
4. A Közalapítvány kiemelkedõen közhasznú szervezet. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során a
cigány kisebbség jogainak és sajátos érdekei érvényesülésének elõsegítésével olyan közfeladatot lát el, amelyrõl a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 62. §-ának (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság Kormányának kell gondoskodni.
IV. Csatlakozás a Közalapítványhoz
1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz felajánlásokkal bármely belföldi, illetve külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csat-
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lakozhat, ha a Közalapítvány céljait, mûködési szabályait
elfogadja.
2. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
V. A Közalapítvány kezelõ szerve és képviselete
1. A Közalapítvány kezelõje, ügyintézõ, ügydöntõ és
képviselõ szerve a 8 tagból álló Kuratórium. A Kuratórium
tagjait az Alapító kéri fel írásban. Az Alapító olyan személyeket kér fel kuratóriumi tagnak, akik a cigányság körében közmegbecsülésnek örvendenek és tudományos, mûvészeti, illetõleg közéleti tevékenységükkel kiemelkedõ
teljesítményt nyújtanak. A Kuratórium tagjainak megbízatása 2009. február 1-jéig szól.
2. A Kuratórium elnöke az Alapító által e tisztségre
jelölt személy.
3. A Kuratórium tagjai:
Elnök:
Solymosi Imre
További tagok:
Berki Judit
Dr. Izsák Rita
Kállai Ernõ
Pálmainé Orsós Anna
Seres Géza
Szolnok Ferenc
Varga Ilona
4. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a tisztségrõl történõ lemondással,
b) elhalálozással,
c) a Kuratórium kijelölésének az Alapító által – a Ptk.
74/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint – történõ
visszavonásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,
e) az V/1. pontban meghatározott idõtartam lejártával,
f) a tag megbízatásának a VII/3. pontban foglaltak szerinti visszavonásával, tekintettel az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. §-ának (4) bekezdésére.
5. A Közalapítvány általános és önálló képviseletére a
Kuratórium elnöke jogosult. A Kuratórium a képviselet
módjának és terjedelmének egyidejû, írásban történõ meghatározásával jogosult a Közalapítvány alkalmazottját felhatalmazni a Közalapítvány képviseletére.
A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési
jogot az elnök és a Kuratórium által erre felhatalmazott
alkalmazott együttesen gyakorolja.
6. A Kuratórium tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülnek, melynek mértéke havonta és személyenként a tagok esetében a mindenkori legkisebb munkabér
havi összegével megegyezõ, a Kuratórium elnöke esetében annak háromszorosa. A tiszteletdíj kifizetésére nem
kerülhet sor, ha az a Közalapítvány céljainak megvalósu-
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lását veszélyezteti. A Kuratórium tagjai a tevékenységük
során felmerült, számlával igazolt és indokolt, a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott költségeik megtérítésére
jogosultak. Az elszámolható költségtérítés személyenként
és havonta nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb
munkabér huszonöt százalékát.
VI. A Közalapítvány vagyona, forrásai
1. A Közalapítvány induló vagyona: a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérõl szóló 1995. évi
CXXI. törvény VII. Miniszterelnökség fejezetében elõirányzott 150 millió Ft, amely összeg a 139/1993. (X. 12.)
Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésének, valamint a
2091/1995. (IV. 4.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltaknak megfelelõen a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára által kiadott szabályzat szerint kerül
folyósításra.
2. A Közalapítvány anyagi forrásai:
a) a mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított, illetõleg az államháztartás alrendszereitõl származó pénzügyi támogatás;
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó,
ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) a csatlakozás során a Közalapítvány közhasznú céljára vagy mûködési költségei fedezésére tett felajánlások;
d) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
ideértve a személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvényben szabályozott, a magánszemély befizetett adójának a Közalapítvány javára felajánlott 1%-át.
3. A Közalapítvány mûködési költségeire a Kuratórium
által évente meghatározott összeg, de legfeljebb a Közalapítvány éves költségvetésében elõirányzott kiadások
összegének 8%-a fordítható. A mûködési költség tárgyévben fel nem használt összege a következõ évre átvihetõ,
ezen összeg felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium döntése alapján az adott évben felhasználható mûködési költségkeret ezzel az összeggel növelhetõ.
VII. A Közalapítvány szervezete és mûködése
1. A Kuratórium mûködése
a) A Közalapítvány mûködése, a Kuratórium döntései
a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) és az Alapító Okirat rendelkezéseinek alkalmazásával nyilvánosak. Ennek érdekében
a Kuratóriumnak gondoskodnia kell olyan nyilvántartás
rendszeresítésérõl, amelybõl döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk
számaránya és személye megállapítható. A Közalapítvány
mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre a Kuratórium elnökével történt elõzetes egyez-
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tetés után a Közalapítvány székhelyén bárki jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi vagy adatvédelmi jogokat sértene.
b) A Közalapítvány mûködésének, szolgáltatásai
igénybevételének módját, beszámolóit, szükség szerint,
legalább egy postai terjesztésû országos napilapban (Népszabadság vagy Magyar Nemzet) közleményként, illetõleg
teljes terjedelemben az internetes honlapján és székhelyén
kifüggesztve közzéteszi. A Kuratórium határozatainak az
érintettekkel való közlésérõl a Közalapítványi Iroda
(a továbbiakban: Iroda) gondoskodik, a határozat elfogadásától számított 15 napon belül. A döntések nyilvánosságra hozatalát a Közalapítvány székhelyén történõ kifüggesztéssel kell biztosítani. A Kuratórium egyéb döntései
a VII/1/a) pontjában foglaltak szerint az Irodán megtekinthetõk.
c) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább
kéthavonta tartja. A Kuratórium ülését legalább 10 nappal
az ülést megelõzõen, írásbeli meghívóval, az ülés helyének, idejének, a tervezett napirend és az egyes napirendi
pontok tárgyalásához meghívott személyek megjelölésével, valamint az azokhoz kapcsolódó írásos dokumentáció
megküldésével az elnök hívja össze.
Össze kell hívni a Kuratóriumot, ha a tagoknak legalább
egyharmad része ezt indítványozza, az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül, továbbá a Felügyelõ Bizottság indítványára, annak megtételétõl számított 30 napon
belül. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelõ Bizottság is jogosult.
d) A Kuratórium tagjain kívül a Kuratórium ülésén
állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek
a Felügyelõ Bizottság tagjai, az Alapító képviselõje, az
Iroda Igazgatója (a továbbiakban: Igazgató), kijelölt munkatársai és az adott napirendi pont tárgyalásához meghívott személyek. A kuratóriumi ülésen más személyek részvételérõl, a tanácskozási jog megadásáról a Kuratórium
nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel dönt. A Kuratórium ülései általában nyilvánosak, de a Kuratórium egyes
napirendi pontok tekintetében zárt ülést rendelhet el,
amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat
sértene. A zárt ülés elrendelésérõl a Kuratórium nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel dönt.
e) A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen
tagjainak több mint a fele jelen van. A VII/1/i) pont alapján
kizárt kuratóriumi tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévõnek kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. Az összehívást a 15 napos
határidõ figyelembevételével mindaddig meg kell ismételni, amíg a határozatképesség nem biztosított.
f) A Kuratórium ülését az elnök vezeti. Az elnök egyszeri vagy tartós akadályoztatása esetén a jelen lévõ kuratóriumi tagok maguk közül, egyszerû szótöbbséggel levezetõ elnököt választanak. A levezetõ elnök nem lehet az
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alapítóval függõségi vagy egyéb érdekeltségi jogviszonyban.
g) A Kuratórium határozatait általában nyílt szavazással, az ülésen jelen lévõ tagok egyszerû szótöbbségével
hozza. Szavazategyenlõség esetén a levezetõ elnök szavazata dönt. A Kuratórium tagjainak minõsített többsége
szükséges a VII/1/m) pont szerinti, a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez, kivéve a Közalapítvány tevékenységét segítõ testületekkel (munkacsoportokkal) kapcsolatos döntéseket. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani, melynek során a Kuratórium
egyszerû többséggel dönt, kivéve az Igazgató kinevezésével és felmentésével, valamint a Könyvvizsgáló megbízásával és felmentésével kapcsolatos döntéseket. Szavazategyenlõség esetén a titkos szavazást eredménytelennek
kell tekinteni. Minõsített többségi döntéshez valamennyi
kuratóriumi tag többségének egyhangú szavazata szükséges.
h) A Kuratórium üléseirõl részletes jegyzõkönyvet kell
készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium határozatait.
A jegyzõkönyvet a levezetõ elnök és egy felkért tag hitelesíti.
i) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól
mentesül, vagy bármilyen más elõnyben részesül, illetve a
megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatás. A megkötendõ jogügyletben érdekeltnek kell tekinteni, és ezért a pályázati támogatásról
szóló döntéshozatalból ki kell zárni azt, aki
– a pályázó szervezet vezetõ tisztségviselõje;
– a pályázó szervezet képviselõje;
– a pályázó szervezet alkalmazottja;
– a pályázó intézménnyel irányítási, elszámolási jogviszonyban áll.
j) A Közalapítvány nem részesíthet támogatásban
olyan társadalmi szervezetet, alapítványt, közhasznú társaságot, amelynek alapítója, tagja, vezetõ szervének tagja,
választott vagy kinevezett tisztségviselõje, képviselõje
vagy alkalmazottja a Közalapítvány vezetõ tisztségviselõje, a Közalapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,
valamint e személyek hozzátartozója. A Közalapítvány
nem részesíthet támogatásban olyan magánszemélyt vagy
annak hozzátartozóját sem, aki a Közalapítvány vezetõ
tisztségviselõje, a Közalapítvánnyal munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy, valamint e személyek hozzátartozója. E pont
alkalmazásában a Közalapítvány vezetõ tisztségviselõje
a Khtv. 26. §-ának m) pontjában meghatározott személy.
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k) A közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig
nem lehet más közhasznú szervezetnek a Khtv. szerinti vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két
évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
l) A Kuratórium az általa nyújtott támogatások jogszerû felhasználásának folyamatos segítésére, figyelemmel
kísérésére, értékelésére és ellenõrzésére tanácsadó-értékelõ rendszert hoz létre (a továbbiakban: tanácsadó-értékelõ
rendszer).
m) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás;
– az SZMSZ, valamint annak mellékleteit képezõ szabályzatok, a Vagyonkezelési Szabályzat elfogadása, módosítása;
– a Kuratórium munkatervének, éves gazdálkodási tervének, a Közalapítvány költségvetésének, beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének az elfogadása;
– csatlakozási kérelem elbírálása, döntés a felajánlások
elfogadásáról;
– a Közalapítvány tevékenységét segítõ testületek
(munkacsoportok) létrehozása, illetve megszüntetése, feladataik meghatározása;
– a Könyvvizsgáló megbízása és felmentése;
– a tanácsadó-értékelõ rendszer létrehozása és az elõzõ
évi mûködésérõl szóló beszámoló megvitatása és elfogadása;
– a Közalapítvány alkalmazottjának felhatalmazása a
Közalapítvány képviseletére, a képviselet módjának és terjedelmének meghatározása;
– az Iroda mûködésérõl az Igazgató által elkészített
éves beszámoló elfogadása;
– az Igazgató munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével és módosításával kapcsolatos jogkörök gyakorlása.
2. A Kuratórium elnökének feladat- és hatásköre:
a) gondoskodik a Kuratórium határozatainak végrehajtásáról, irányítja és vezeti a Közalapítvány tevékenységét
a Kuratórium ülései között,
b) elõkészíti, összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit,
c) egy személyben képviseli a Kuratóriumot harmadik
személyek elõtt,
d) a Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési
jogot, valamint az utalványozási jogokat a Kuratórium
által felhatalmazott alkalmazottal együttesen gyakorolja,
e) az Igazgató vonatkozásában gyakorolja a nem a
Kuratóriumhoz telepített egyéb munkáltatói jogköröket.
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3. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról
dönteni jogosult tisztségviselõi a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek,
melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. §-ának
(4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.
4. Az Iroda tevékenysége
a) Az Iroda a Közalapítvány folyamatos mûködését,
a Kuratórium döntéseit elõkészítõ, végrehajtó, adminisztratív, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti
egység, amelyet a Kuratórium által kinevezett Igazgató
irányít. Az Iroda nem önálló jogi személy.
b) Az Igazgató az Iroda teljes felhatalmazású vezetõje,
a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, állandó résztvevõje.
c) Az Igazgató feladat- és hatásköre:
– az Iroda irányítása;
– az Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök
gyakorlása;
– a kuratóriumi döntések, a beszámolók elõkészítése,
végrehajtásuk megszervezése;
– a Közalapítvány gazdálkodásának felelõs irányítása;
– a tanácsadó-értékelõ rendszer munkájának megszervezése, irányítása, tevékenységérõl készített beszámoló
elõkészítése;
– gondoskodás a Közalapítvány nyilvántartásainak
folyamatos vezetésérõl;
– a Kuratórium elnökének egyetértésével a szakértõi
megbízások kiadása, a költségvetésben meghatározott
keretösszegen belül.
d) Az Iroda mûködésének részletes szabályait, az Igazgató feladatait, az Iroda tevékenységének ellenõrzését az
SZMSZ és annak mellékletei tartalmazzák. Az Igazgató
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a Kuratórium
elnöke gyakorolja.
5. A Felügyelõ Bizottság
a) A Közalapítvány mûködését és gazdálkodását a
3 tagból álló Felügyelõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ellenõrzi.
b) A Bizottság elnökét és tagjait az Alapító határozatlan idõre jelöli ki a következõ módon:
– A Bizottság elnöke az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter által felkért személy.
– A Bizottság tagjai az igazságügy-miniszter, valamint
a pénzügyminiszter által felkért 1-1 személy.
A Bizottság elnöke és tagja csak közszolgálati jogviszonyban álló személy lehet.
c) A bizottsági tagság megszûnik:
– lemondással,
– a felügyelõ bizottsági tagságra való jelölés – delegáló
szerv kezdeményezése alapján történõ – visszavonásával
és az új tag jelölésével,
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– a delegáló szervnél fennálló közszolgálati jogviszony
megszûnésével,
– a Közalapítvány megszûnésével,
– elhalálozással.
d) A Bizottság tagjai:
Elnök:
Füles Gabriella
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium
További tagok:
Kovács Attiláné
Igazságügyi Minisztérium
Varga Péter
Pénzügyminisztérium
e) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A
Bizottság mûködésére a Kuratórium mûködési szabályait
– értelemszerûen – kell azzal az eltéréssel alkalmazni,
hogy szükség szerint ülésezik, két tag jelenléte esetén határozatképes és szavazategyenlõség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Munkáját ellenõrzési munkaterv
alapján végzi. A Közalapítvány mûködésérõl készült éves
könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a
Közalapítvány mûködését és gazdálkodását. Tapasztalatairól évente beszámol az Alapítónak és tájékoztatja a Kuratóriumot. Az Alapító felkérésére soron kívül vizsgálatot
tarthat.
f) Ellenõrzési tevékenysége során a Közalapítvány vezetõ tisztségviselõitõl jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
g) A Bizottság célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja, vagy
ha erre az Alapító képviselõje vagy a Kuratórium felkéri.
A célvizsgálat lefolytatásába szakértõk is bevonhatók, ha a
szakértõi díj pénzügyi fedezete a Közalapítvány mûködési
kiadásaira rendelkezésre álló 8%-os összeghatáron belül
biztosított. A Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
– arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését
teszi szükségessé;
– vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény
merül fel.
Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az Alapító képviselõjét és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
h) A Bizottság tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak,
azonban a tevékenységük során felmerült számlával igazolt és indokolt – a Közalapítvány SZMSZ-ében meghatá-
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rozott – költségeik megtérítésére jogosultak. Az elszámolható költségtérítés személyenként és havonta nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb munkabér huszonöt százalékát.
i) Nem lehet a Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy tagja; a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik; továbbá, aki a Közalapítvány cél szerinti
juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve az
elõbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. A
Bizottság elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére
a VII/1/k) pont szerinti rendelkezéseket is megfelelõen
alkalmazni kell.
6. A Könyvvizsgáló
a) A Közalapítványnál a Kuratórium által megbízott
Könyvvizsgáló mûködik.
b) A Könyvvizsgáló a Közalapítvány könyveit köteles
félévenként megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves
mûködés vizsgálatának eredményérõl a Kuratóriumnak a
vizsgálatot követõen jelentést készíteni. A Könyvvizsgáló
köteles ellátni a Kuratórium által meghatározott egyéb feladatokat.
c) A Könyvvizsgáló feladatai ellátásához jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerzõdéseit,
bankszámláját, illetõleg felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól.
d) A Könyvvizsgáló megbízása, felmentése, valamint
a javadalmazásának megállapítása a Kuratórium hatáskörébe tartozik. A Könyvvizsgáló számára megállapítható
megbízási díj havi összege nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb munkabér háromszorosát.
e) A Könyvvizsgálóra az 5/i) pontban meghatározott
összeférhetetlenségi szabályok érvényesek.
VIII. A Közalapítvány gazdálkodása
1. Az alapítványi célokra az induló vagyon, továbbá a
VI/2. pontban meghatározott közalapítványi bevételek
használhatók fel. A vagyon felhasználásáról a Kuratórium
– az Alapító Okiratnak, valamint az általa elfogadott Vagyonkezelési Szabályzatnak megfelelõen – dönt. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl – a normatív
támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés alapján
részesülhet támogatásban. A szerzõdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
2. A Közalapítvány Kuratóriuma minden év március 1-jéig költségvetést fogad el. Ennek során a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében
dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról. A tanácsadó-értékelõ rendszer mûköd-
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tetését a Közalapítvány mûködési költségére meghatározott összegbõl fedezi.
3. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A Közalapítvány hitelt nem
vehet fel és nem nyújthat, az államháztartás alrendszereitõl
kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem
használhatja fel, váltót, más hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírt nem bocsáthat ki. A Közalapítvány vállalkozási és befektetési tevékenységet nem végezhet.
4. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot
meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a
Közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a
nyugellátás jellegû ellátások és a természetes személyek
részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeni ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
Színlelt pályázat támogatás alapjául nem szolgálhat. A
Közalapítvány támogatást csak nyilvános pályázat keretében nyújthat. A Közalapítvány nem részesíthet támogatásban olyan szervezetet, amely a gazdasági társaságokról
szóló 1997. évi CXLIV. törvény hatálya alá tartozik.
5. A támogatás odaítélésekor a Közalapítvány köteles
szerzõdést kötni. Ebben meg kell határozni a támogatás
célját, a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, a
közalapítványi támogatás felhasználásának rendjét, a szerzõdésszegés következményeit, ki kell kötni a Közalapítvány ellenõrzési jogát, valamint azt, hogy a támogatás felhasználását az Állami Számvevõszék és a Kormányzati
Ellenõrzési Hivatal ellenõrizheti. A támogatások odaítélésével, elszámolásával és a felhasználásuk ellenõrzésével
kapcsolatos további rendelkezéseket az SZMSZ és annak
mellékletei tartalmazzák.
6. A vagyonfelhasználás módja
A Közalapítvány céljával és közhasznú tevékenységével összefüggésben vagyonát az alábbiak szerint használja
fel:
a) A Közalapítvány – forrásainak mértékéig az Alapító
Okirat, az SZMSZ és a Vagyonkezelési Szabályzat szerint – a pályázatok alapján támogathat minden olyan kezdeményezést, amely céljainak megvalósítását szolgálja.
A támogatás lehet:
– vissza nem térítendõ támogatás,
– kamatmentes visszatérítendõ támogatás,
– ösztöndíj.
b) A Közalapítvány vagyona felhasználható a mûködtetésével kapcsolatos költségek fedezésére, valamint az
Iroda alkalmazottainak bér- és közterheire, a Kuratórium
tagjainak tiszteletdíjára, valamint a Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjainak költségtérítésére.

2006/50. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7. A naptári évrõl éves beszámoló és közhasznúsági
jelentés készül, amelyet a tanácsadó-értékelõ rendszerrõl
szóló beszámolóval együtt, a Könyvvizsgáló jelentése és a
Felügyelõ Bizottság véleménye alapján a Kuratórium
fogad el.
A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki
betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) központi költségvetési szervtõl, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától
és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet Kuratóriuma és Felügyelõ
Bizottsága elnökének és tagjainak nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
8. A Közalapítvány feletti adóellenõrzést a Közalapítvány székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzését az Állami
Számvevõszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú mûködés tekintetében – a reá irányadó szabályok
szerint az ügyészség látja el.
IX. Záró rendelkezések
1. Az Alapító képviseletét az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el, és e minõségében gyakorolja – az Alapító
Okirat módosításának kivételével – az Alapítót megilletõ
jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámolót
és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A Kuratórium és
a Felügyelõ Bizottság tagjait a miniszter felkérése és elõterjesztése alapján a Kormány bízza meg.
2. A Kuratórium minden év február 28-áig köteles az
Alapító képviselõjének írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, június 30-áig pedig vagyoni
helyzetérõl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól,
mellékelve a közhasznúsági jelentést is.
3. A Kuratórium a Közalapítvány Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a Népszabadság vagy a Magyar Nemzet címû országos napilap útján, valamint internetes honlapján hozza
nyilvánosságra.
4. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
5. A Közalapítvány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló,
többszörösen módosított 1959. évi IV. törvényben és a
Khtv.-ben foglalt módokon, illetve feltételek mellett szûnhet meg.
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6. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény, a Khtv., az alapítványok gazdálkodási rendjérõl szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a közalapítványokra vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2006. január 4.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2006. március 22-i ülésérõl
1. Az OÉT elsõ olvasatban megtárgyalta az új Magyarország programjának partnerségi egyeztetési változatát.
A fejlesztési stratégia meghatározásáról elõterjesztett
dokumentumról az európai ügyekért felelõs tárca nélküli
miniszter kiemelte, hogy az a közösségi és a hazai stratégiai dokumentumokban feltárt és meghatározott követelményeknek megfelelõen került kidolgozásra és a 2007–
2013 közötti idõszakra vonatkozó II. Nemzeti Fejlesztési
Terv készítésének stratégiai célrendszerét tartalmazza. A
további kidolgozó munkával kapcsolatban az elõterjesztõ
ismertette a tervezés – egyeztetés többlépcsõs, egymásra
épülõ folyamatát és igényelte a szociális partnerek érdemi
véleménynyilvánítását.
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége azt képviselte, hogy az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ne tárgyalja a
benyújtott formában az anyagot, mert nem készült elõterjesztés az OÉT számára. Álláspontjával ugyanakkor nem
akadályozta meg a dokumentum megvitatását.
A stratégiai dokumentumról folytatott konzultációban a
munkavállalói oldal részérõl az alábbiak fogalmazódtak
meg.
A 2007–2013 közötti idõszakra a szakszervezetek úgy
tekintenek, mint társadalmi lehetõségre a további felzárkózásra. Mindenekelõtt a foglalkoztatás alacsony szintjét
kell emelni és tovább kell javítani a magyarországi bérek
színvonalát, közelítve az EU átlaghoz. Alapvetõ problémának tartják a hazai egészségügy, a szociális ellátás és
környezetvédelem területén meglévõ lemaradást.
A munkavállalói érdekképviseletek véleménye szerint a
legfontosabb feladat az életminõség javítása. Ennek megvalósításához vezessen a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás bõvítése, mint kiemelt feladat. Az utóbbiak teljesülését segítsék a kapcsolódó ágazati, szakpolitikai célok
és eszközök.
Erõteljesebben kell elõrelépni a növekedés és a foglalkoztatás közötti kapcsolat megteremtésében. Jelezni szük-
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séges, hogy a második szerkezetváltási hullámnak milyen
munkaerõ-piaci hatásai lesznek.
A versenyképesség javítása érdekében a munkavállalókat is versenyképesebbé kell tenni. Kapjon kiemelt figyelmet a képzés, a továbbképzés, a tudás alapú társadalom
megteremtése. A szakszervezetek készek arra, hogy ebben
aktívan részt vállaljanak.
A dokumentum elnevezését az oldal javasolja Nemzeti
Fejlesztési Terv II-re változtatni.
A munkáltatói oldal véleménye szerint a stratégiai dokumentum a szükségesnél kisebb figyelmet fordít a reálgazdaság fejlesztésére, a versenyképesség növelésére, elsõsorban az intézményrendszert preferálja. Az irányok
meghatározásánál nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a kisés középvállalkozások fejlesztésének, a tudásalapú gazdaságnak és képzésnek. Azzal a mértékû koncentrációval és
szelekciós szemlélettel, ami az anyagban szerepel, nem értenek egyet. A koncentráció szükséges, de a kis- és középvállalkozások nem tudnak élni a lehetõséggel, a szelekciót
pedig véleményük szerint rá kell bízni a piacra. Az oldal
hangsúlyozta, ha a tárgyalások során nem látják felvetéseik továbbvitelét, a tervezetet nem támogatják.
A kormányoldal válaszában megerõsítette, hogy az életminõség javítása fontos eleme a programnak, az ennek
erõsítésére vonatkozó javaslatot elfogadta. A tudásalapú
társadalom, az innováció elemeinek erõsítésében is egyetértett a szociális partnerekkel. Vitatta azonban azt a véleményt, hogy a stratégiai dokumentum nem ad kellõ hangsúlyt a gazdaság fejlesztése, a versenyképesség javítása
feladatainak. Kiemelte, hogy a kis- és középvállalkozások
fejlesztési stratégiája, a munkahelyteremtés, a foglalkozásbõvítés a dokumentum prioritásai között szerepel.
Az elhangzott véleményekhez kapcsolódóan írásban is
kérte a szociális partnerek javaslatait annak érdekében,
hogy a jelen egyeztetési forduló eredményei a további tervezési szakaszban megfelelõen beépítésre kerüljenek. A
munkáltatói oldal jelezte, hogy észrevételeit írásban átadja.
Az OÉT állást foglalt arról, hogy az operatív programok
ismeretében további konzultációkat folytat a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv készülõ dokumentumairól. A társadalmi
egyeztetés második fordulójában, plenáris ülés keretében
ismételten napirendre tûzi a fejlesztési terv átdolgozott
változatát.
2. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter
szóbeli elõterjesztése alapján az OÉT tájékoztatást kapott
az Osztrák Elnökség programjáról, a folyamatban lévõ
EU jogalkotási kezdeményezésekrõl.
A napirendhez kapcsolódóan a szociális partnerek igényelték, hogy a közösségi kérdések, jogalkotási kezdeményezések az OÉT napirendjén megfelelõ súllyal szerepeljenek.
A munkavállalói oldal kezdeményezte, hogy a belsõ
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv-tervezet, az uniós
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döntéshozatali eljárásnak megfelelõen kerüljön megvitatásra az OÉT szakbizottságában, majd fórumán.
Ehhez kapcsolódóan a kormányoldal átadja a szolgáltatások belsõ piacára vonatkozó EU direktíva-tervezet lehetséges magyarországi hatásainak felmérésérõl készült tanulmányt.
3. Az OÉT elsõ olvasatban megvitatta az Emberi erõforrások fejlesztésének operatív programját.
Az elõterjesztõ kormányoldal hangsúlyozta, hogy a
program fõ célkitûzése a munkaerõ-piaci részvétel, az aktivitási ráta növelése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A kidolgozott program illeszkedik a fejlesztési
terv és az operatív programjaihoz.
A munkavállalói oldal alapvetõen támogatta a programban megfogalmazott célokat. Fontosnak tartotta a munkaerõ-piaci folyamatokhoz igazodó, a szükséges mobilitást
is megalapozó képzések rendszerét. Megfogalmazták,
hogy növelni szükséges az oktatás GDP-bõl történõ részesedési arányát.
A munkáltatói oldal a programmal kapcsolatban hiányolta a hangsúlyosabb súlypontképzést, valamint javasolta a gazdasági szereplõk fokozottabb bevonását a munkaerõ-piaci folyamatok alakításába. Kiemelte az oktatás,
képzés, felnõttképzés fontosságát. Olyan stratégiát tud
támogatni, ahol a projektek a versenyképesség irányába
mutatnak.
A kormányoldal válaszában megerõsítette az oktatás,
képzés eredményessége és hatékonysága növelésének
kiemelten fontos szerepét. Kezdeményezte, hogy az operatív programról, a kapcsolódó dokumentumokról az OÉT
fórumain további egyeztetések, konzultációk legyenek.
Az OÉT állást foglalt arról, hogy az emberi erõforrások
fejlesztésének operatív programjáról a konzultációt folytatja.
4. Az OÉT megtárgyalta és elfogadta a 2006. elsõ félévi munkaprogramját a melléklet szerint.
Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Melléklet
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2006. elsõ félévi munkaprogramja
(Elfogadva az OÉT 2006. március 22-i ülésén.)
I.
Plenáris ülésre javasolt napirendek
Január
– Tájékoztató az ágazati párbeszéd bizottságok 2005.
évi mûködésérõl (FMM)
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– Elõterjesztés az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvényjavaslatról (FMM)
– Elõterjesztés az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról
szóló törvényjavaslatról (FMM)
Március
– Az új Magyarország programja. Partnerségi egyeztetési változat: A stratégia meghatározása (NFH)
– Javaslat az OÉT 2006. elsõ félévi munkaprogramjára
(OÉT Titkárság)
– Tájékoztató az Osztrák Elnökség programjáról, a folyamatban lévõ EU jogalkotási kezdeményezésekrõl
(EÜH)
– Az Emberi erõforrások fejlesztésének operatív programja / 1. olvasat. (FMM)
Május–június
– Az új Magyarország programja / 2. olvasat (NFH)

II.
Az OÉT bizottságai részére javasolt
szakértõi egyeztetések
Január
– Esélyegyenlõséggel összefüggõ egyes törvények módosítása (ICSSZEM)
Felelõs: Esélyegyenlõségi Bizottság
– Az ifjúsággal kapcsolatos egyes állami feladatokról
szóló törvényjavaslat (ICSSZEM)
Felelõs: Szociális Bizottság
Február
– Az európai szövetkezetekrõl szóló törvénytervezet
(IM)
Felelõs: Gazdasági Bizottság
– A kollektív szerzõdések bejelentését és nyilvántartását szabályozó FMM rendelet módosítása (FMM)
Felelõs: Bér és Kollektív Megállapodások Bizottsága
– Elõterjesztés az Európai Szociális Karta végrehajtásáról szóló 4. nemzeti jelentésrõl (ICSSZEM)
Felelõs: Szociális Bizottság
Március
– A kis- és középvállalkozások fejlesztési koncepciója
(GKM)
Felelõs: Gazdasági Bizottság
– Humán erõforrás fejlesztésének operatív programja
(FMM)
– Gazdasági versenyképesség fejlesztésének operatív
programja (GKM)
Felelõs: Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság
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Április
– Elõterjesztés a munkáltatók társadalmi felelõsségének erõsítésérõl és az ezt ösztönzõ intézkedésekrõl
(FMM–ICSSZEM)
Felelõs: Szociális Bizottság
– Az Európai Parlament és a Tanács módosított javaslata a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló
2003/88/EC irányelv módosításáról (FMM)
Felelõs: Munkajogi Bizottság
– A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló EU irányelv
(EÜH)
Felelõs: Gazdasági Bizottság
– A munkaerõ-piaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása (FMM)
Felelõs: Munkaerõpiaci Bizottság
– A Munkavállalói Képzési Kártya kialakításának feltételrendszere, bevezetésének, alkalmazásának lehetõsége
(FMM)
Felelõs: Szakképzési Bizottság
– Az új Magyarország programja és a vonatkozó operatív programok / 2. olvasat (NFH)
Felelõs: Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság
Május
– Beszámoló a munkavédelem helyzetérõl, 2005.
(OMMF)
Felelõs: Munkavédelmi Bizottság
– A korkedvezményes nyugdíjszabályok felülvizsgálata (ICSSZEM)
Felelõs: Szociális Bizottság
Június
– Bérgarancia Alap mûködésének átfogó felülvizsgálata (FMM)
Felelõs: Bér és Kollektív Megállapodások Bizottsága

III.
Az OÉT második félévi munkaprogramjához
elõkészítendõ feladatok
– Konzultáció az új Kormány programjáról, különös
tekintettel a gazdaságot érintõ kérdésekre
– Elõterjesztés az Országos Foglalkoztatási Alapítvány
tevékenységérõl és a kiemelt feladatokról (OFA)
– Javaslat az Európai Szociális Karta cikkelyeinek további ratifikálására, különös tekintettel a 4. és a 12. cikkelyekre (Tárcaközi Bizottság)
– Elõterjesztés a konvergencia program aktualizált változatáról (PM)
– Beszámoló az Munkaügyi Közvetítõ és Döntõbírói
Szolgálat 2005. évi munkájáról (MKDSZ)
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A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt
2005. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
2.1. Állami támogatás alapösszege
2.2. Egyéb címen kapott állami támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok összesen
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl (az 500 000 Ft feletti hozzájárulás nevesítve)
Új Kezdet Liberális Alapítvány
4.1.2. Külföldiektõl (a 100 000 Ft feletti hozzájárulás nevesítve)
LIBERALIS INSTITUT OESTERREICH
EMBASSY OF JAPÁN
Határérték alatt külföldiektõl
4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl (az 500 000 Ft feletti hozzájárulás nevesítve)
Balázs Gyula
Böhm András
Eörsi Mátyás
Dr. Gombos András
Lakos Imre
Horn Gábor
Kovács Kálmán
Petõ Iván
Rajk László
Szent-Iványi István
Szesztay András
Vásárhelyi István
Belföldiektõl értékhatár alatt
4.3.2. Külföldiektõl (a 100 000 Ft feletti hozzájárulás nevesítve)
5. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben:

39 077
282 000

168 115
100 034
75 196
75 000
24 838
24 694
144

68 081
68 081
2 000
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 100
2 000
2 000
1 000
51 981

84 283
573 475

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

10
269 850
6 974
104 986
132 374
514 194
Kuncze Gábor s. k.,
pártelnök
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A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. június 6–30-ig
terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl
A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok 2006. június 6–30-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése
alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegû
megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetõk.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az
egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség
nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény
22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási
áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési elõleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának
– a II/1. földalapra vonatkozó – (2) bekezdése alapján az õt
megilletõ kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt,
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló termõföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt a megyei kárrendezési hivatalok és irodák, illetve
jogutódja a megyei igazságügyi hivatalok által hozott határozattal igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló
termõföld az adott település közigazgatási határán belül
volt. A kárpótlás alapjául szolgáló termõföld fekvését a
földhivatal, illetve a megyei igazságügyi hivatal is igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
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Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti
igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételbõl ki kell zárni.

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28.,
29. és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján
vagy – több kárpótlásra jogosult esetén – együttesen lehet.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezetõje kizárja a további árverésbõl azt az árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési elõlegét
elveszti. Az elvesztett árverési elõleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a termõföld mezõgazdasági hasznosítására (fertõzésmentes és gyommentes állapotban tartására),
és arra, hogy a termõföldet a mezõgazdasági termelésbõl
öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzéstõl számított öt éven belül megszegi, a termõföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba
kerül, és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli
termõföldre az árverés során elõvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdonszerzéstõl számított három éven belül történõ elidegenítésébõl származó bevételnek termõföldre fordított értéknövelõ beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes
egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a
személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlásra jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebbõl az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevõ
árverezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés
lezárását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi Hivatalhoz.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termõföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett
összegû megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó
részére.
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A termõföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a termõföld értékét növelõ meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
az igazságügyi hivatal ellenõrzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ termõföld
új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére
köteles megtéríteni az új gazdasági évet elõkészítõ, szükséges fõ gazdasági munkáknak (szántás, talajerõ-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idõsebb
takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve
alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és
módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.

2006/50. szám

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a termõföldet akkor is, ha a birtokbaadás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól,
valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes termõföld árverési hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veendõ.
Központi Igazságügyi Hivatal

Gyõr-Moson-Sopron megye
A Központi Igazságügyi Hivatal JÁNOSSOMORJA városban, a Kisalföldi Erdõgazdasági Rt., Gyõr használatában
(kezelésében) lévõ termõföldbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Jánossomorja, Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. június 6., 11–16 óra között.
Az árverés idõpontja: 2006. június 7., 9 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Jánossomorja
Helyrajzi szám

0203/2
0203/4
0203/12
0203/18
0219
0463/1
0498/3
0498/9
0498/10
0511/38

Mûvelési ág

erdõ
erdõ
erdõ
szántó
erdõ
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
erdõ

Aranykorona
értéke

Terület
2

1 ha 3210 m
7857 m2
7586 m2
27 ha 2518 m2
6 ha 7863 m2
107 ha 5207 m2
16 ha 1313 m2
55 ha 822 m2
4 ha 174 m2
12 ha 9892 m2

10,04
5,97
5,77
757,60
51,58
3289,06
448,45
1531,29
55,03
98,72

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

Közös mûvelési kötelezettség
Közös mûvelési kötelezettség
Közös mûvelési kötelezettség
Közös mûvelési kötelezettség

Közös mûvelési kötelezettség,
erdõfelújítási kötelezettség
4240 Ft/AK

Szakácsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
675677F
512811A
428062B
300041E
395597E
258582C
171625F
975060D
353065C
843207D
896609E
971933C
569908E
884151B
887207F
957693F
352514C
839147C
812963B
216355A
967193D
683590D
685317C
720721D
313496A
681606B
005594C
733605B
383074C
396285C
363311D
625905C
661230D
251506C
396796C
096831A
194656F
541304D
217139C
000683D
842634F
973946E

416456F
654776F
640063B
852218B
522841B
395877A
864530A
047840C
023417A
850339A
415299F
641970C
971360A
598116E
361683E
887903A
137794A
818182C
073907E
341225C
716476A
306189C
293052D
355679D
781205B
547750A
433092D
843698A
439959B
310070D
552834B
509218C
508272D
399677C
823272D
279799E
120336E
945917C
172008C
356565E
829753F
827870E

538066E
113457F
566688D
061252F
026105G
476852E
109559F
915558C
855895B
099459F
027450A
322197D
829789A
156586B
421389A
499882B
128238B
445496D
537995C
656799F
590768E
128160F
169157C
478354B
505618D
692567D
127772E
623874C
296895A
500910E
601825C
036387E
770656C
826352B
175122E
275934E
459534C
957313A
744901B
640931B
967079A
241347E

401360B
618848E
361580A
876900E
154076A
350567C
697773D
295727B
151049E
230881E
877564E
187603D
835510D
040146G
924547D
681058A
192499E
115586F
369740C
489639A
672505A
294630E
314165A
357587F
835415D
646059C
489258A
879511E
495520D
666529A
348905D
374682C
193229A
613074C
222551B
342542D
446882F
643184B
184193A
594318F
063466D
487203E

434836A
996636D
300997B
379381C
718642C
896473F
496176D
173587A
905399D
258838E
722466B
559668B
030170F
178305E
300573B
506016D
957455E
326073F
953072F
570576E
932972D
984281E
931007B
096970B
184210C
445523F
685730F
748644E
521456B
292200E
824785D
020192G
169449A
046623A
196448C
722102A
090810C
590696B
590155D
970345F
681285D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 40. számában megjelent, a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk kárenyhítését
szolgáló kormányzati intézkedések egyes feltételeinek megállapításáról szóló 1039/2006. (IV. 7.) Korm. határozat 2. pontjában a határidõ helyesen:
,,folyamatos”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, 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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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, 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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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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