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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

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 Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed mind azon ter mé sze tes
sze mé lyek re, jogi sze mé lyek re, to váb bá jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve ze tek re, akik, il let -
ve ame lyek prog ram ja ik vég re haj tá sá hoz az Eu ró pai Unió
ál tal nyúj tott pénz ügyi tá mo ga tá so kat, egyéb nem zet kö zi
se gély prog ra mo kat, az ezek hez tár su ló köz pon ti költ ség -
ve té si for rá so kat hasz nál nak fel. A 18.  § (4) be kez dé se
 alkalmazásában a ren de let ha tá lya ki ter jed a ha zai for rá -
sok ból fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok ra is.

(2) A ren de let sza bá lyoz za a fej lesz té si prog ra mok ter -
ve zé sé nek elõ se gí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, va la -
mint a pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val megvaló -
suló prog ra mok vég re haj tá sá nak mo ni tor ing rend sze rét.

2.  §

(1) A ren de let al kal ma zá sá ban
a) Egy sé ges Mo ni tor ing In for má ci ós Rend szer

(EMIR): a struk tu rá lis ala pok ból, a Ko hé zi ós Alap ból,
a PHA RE-ból, az Át me ne ti Tá mo ga tás ból, a Schen gen
Alap ból, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség és Nor vég Fi nan -
szí ro zá si Me cha niz mus ból, va la mint az ezek hez tár su ló
ha zai for rá sok ból meg va ló su ló prog ra mok kal és pro jek -
tek kel kap cso la tos me nedzs ment (vég re haj tá si és kifize -
tési), mo ni tor ing, il let ve el len õr zé si, sza bály ta lan ság ke ze -
lé si és szám vi te li fel ada to kat tá mo ga tó információtech -
nológiai rend szer;

b) Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség (EGT) Fi nan szí ro zá si
Me cha niz mus: az EFTA tag or szá gok ál tal lét re ho zott

 támogatási alap, an nak ér de ké ben, hogy hoz zá já rul ja nak
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen be lü li gaz da sá gi és tár sa -
dal mi kü lönb sé gek csök ken té sé hez;

c) fej lesz té si prog ram: a nem ze ti tá mo ga tá sok és a min -
den ko ri ko hé zi ós stra té gi ák ban, Nem ze ti Fej lesz té si Terv -
ben, il let ve Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret ben fog lalt 
prog ra mok;

d) je len tés te võ: az adott szek tor mo ni tor ing je len té se i -
nek össze ál lí tá sá ért fe le lõs tiszt vi se lõ;

e) Köz pon ti Mo ni tor ing Bi zott ság (KMB): az or szág -
ban ren del ke zés re álló nem zet kö zi és nem ze ti tá mo ga tás -
sal meg va ló su ló prog ra mok vég re haj tá sát fi gye lem mel
 kísérõ, ko or di ná ló, ér té ke lõ tes tü let;

f) köz re mû kö dõ szer ve ze tek: a struk tu rá lis ala pok és a
Ko hé zi ós Alap ke ze lé se so rán el já ró szer ve zet, a struk -
turális ala pok ese tén az irá nyí tó ha tó ság ál tal át ru há zott
ha tás kör ben;

g) mo ni tor ing: a for rá sok fel hasz ná lá sá nak (pénz ügyi
mo ni tor ing), az ered mé nyek nek és a tel je sít mé nyek nek
(szak mai mo ni tor ing) min den re ki ter je dõ – töb bek kö zött
sza bá lyos sá gi, ha té kony sá gi és cél sze rû sé gi – vizs gá la ta
rend sze res jel leg gel pro jekt, il let ve prog ram szint en;

h) mo ni tor ing bi zott ság: mo ni tor ing te vé keny sé get
vég zõ, el sõ sor ban a prog ram meg va ló sí tá sá ban részt vevõ
part ne rek kép vi se lõ i bõl álló, ön ál ló jog ala nyi ság gal nem
ren del ke zõ tes tü let;

i) mo ni tor ing egy sé gek: olyan ál lam igaz ga tá si szer ve -
ze ti egy sé gek, ame lyek a ma guk szak te rü le tén mo ni tor ing
szak mai esz kö zök és mód sze rek fel hasz ná lá sá val tá mo -
gat ják a dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé get;

j) mo ni tor ing rend szer: a mo ni tor ing te vé keny ség foly -
ta tá sa cél já ból lét re ho zott in téz mé nyek, szer ve ze tek, tes -
tü le tek és esz kö zök, el já rás ren dek, va la mint az ezek mû -
köd te té se ér de ké ben fo ga na to sí tott in téz ke dé sek összes -
sége;

k) Mo ni tor ing Ve gyes Bi zott ság (MVB): az Eu ró pai
Unió és a ma gyar szak ér tõk ál tal kö zö sen el vég zen dõ mo -
ni tor ing te vé keny ség el lá tá sá ra lét re ho zott tes tü let, amely
fel ügye li és ko or di nál ja az Eu ró pai Unió ál tal fi nan szí ro -
zott, a csat la ko zás után is fenn ma ra dó elõ csat la ko zá si esz -
kö zök (PHARE, SAPARD), va la mint az Át me ne ti Tá mo -
ga tás cél ki tû zé sei meg va ló sí tá sá nak fo lya ma tát;

l) nem zet kö zi se gély, tá mo ga tás: nem zet kö zi meg ál la -
po dás alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság nak jut ta tott pénz ügyi 
tá mo ga tás;

m) Nem ze ti Kap cso lat tar tó: a PHARE és az Át me ne ti
Tá mo ga tás ese tén a Nem ze ti Ko or di ná tor, a Schen gen
Alap ese tén a fe le lõs ha tó ság ál tal ki je lölt sze mély, az
EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ese tén a
Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal;

n) nem ze ti tá mo ga tás: a Ma gyar Köz tár sa ság költ ség -
ve té sé bõl fi nan szí ro zott, bár mi lyen for má ban nyúj tott fej -
lesz té si célú tá mo ga tás, ki vé ve a Ku ta tás-fej lesz té si és
 Innovációs Alap ból rész ben vagy egész ben meg va ló su ló
tá mo ga tá so kat;
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o) Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus: a Nor vég
 Finanszírozási Me cha niz mus ról  szóló Meg ál la po dás
1. cik ké nek ér tel mé ben lét re ho zott tá mo ga tá si alap,  annak
ér de ké ben, hogy hoz zá já rul jon az EGT-n be lü li gaz da sá gi
és tár sa dal mi kü lönb sé gek csök ken té sé hez;

p) Ope ra tív Prog ram (OP) – Kö zös sé gi Tá mo ga tá si
Ke ret (KTK) – mo ni tor ing bi zott sá gok: a kö zös sé gi tá mo -
ga tá si ke ret, il let ve az egyes ope ra tív prog ram végrehaj -
tását fel ügye lõ tes tü let;

q) part ner: az irá nyí tó ha tó ság, a tá mo ga tást nyúj tó
 állami szer vek kép vi se lõi, va la mint a prog ram meg va ló sí -
tá sá ban részt vevõ nem kor mány za ti (tár sa dal mi, szak mai,
ér dek kép vi se le ti) szer ve ze tek;

r) pénz ügyi tá mo ga tá sok: a fej lesz té si prog ra mok, az
elõ csat la ko zá si prog ra mok, va la mint a csat la ko zás után az
Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyéb – nem a struk tu rá lis ala -
pok ból és a Ko hé zi ós Alap ból fo lyó sí tott – tá mo ga tá sok;

s) prog ram: meg ha tá ro zott cél rend szer ér de ké ben vég -
re haj tan dó fel ada tok és azok vég re haj tá sá ra ki dol go zott
ke ret fel té te lek egy sé ge;

t) prog ra mok és pro jek tek vég re haj tá sá ért fe le lõs szer -
ve ze ti egy sé gek: a 2.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé gek;

u) pro jekt: olyan gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mun ka fá zi -
sok sora, amely pon tos tech ni kai funk ci ót lát el, és vi lá go -
san meg ha tá ro zott cé lok kal ren del ke zik;

v) Szek tor Mo ni tor ing Al bi zott ság: a MVB albizott -
sága, mely egy konk rét fej lesz té si te rü let (szek tor) cél ki tû -
zé se i nek meg va ló sí tá sá hoz biz to sí tott for rá sok fel hasz ná -
lá sá nak meg fi gye lé sét vég zõ tes tü let.

(2) A 2.  § (1) be kez dé sé ben nem sze rep lõ fo ga lom meg -
ha tá ro zá sok, úgy mint

a) fej lesz té si terv, pri o ri tás, in téz ke dés, prog ram ki egé -
szí tõ do ku men tum, irá nyí tó ha tó ság, ki fi ze tõ ha tó ság a
 Tanács struk tu rá lis ala pok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1999. jú ni us 21-ei
1260/1999/EK ren de le té ben;

b) elõ csat la ko zá si esz köz, PHARE elõ csat la ko zá si
alap, SAPARD prog ram, Át me ne ti Tá mo ga tás, Nem ze ti
Alap, Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Tiszt vi se lõ, Nem ze ti
Ko or di ná tor, le bo nyo lí tó szer ve zet, ki ter jesz tett de cent ra -
li zá ció (EDIS), vég re haj tó szer ve zet, vég sõ ked vez mé nye -
zett az eu ró pai uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök tá mo ga tá -
sai fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si és
el len õr zé si rend jé rõl  szóló 119/2004. (VI. 29.) Korm. ren -
de let ben;

c) Schen gen Alap, Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve zet,
Fe le lõs Ha tó ság, In di ka tív Prog ram a Schen gen Alap fel -
hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si és el len -
õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról  szóló 179/2004. (V. 26.)
Korm. ren de let ben;

d) a ked vez mé nye zett, Ko hé zi ós Alap, Kö zös sé gi
 Támogatási Ke ret, le bo nyo lí tó tes tü let, Nem ze ti Fejlesz -
tési Terv, Ope ra tív Prog ram, struk tu rá lis ala pok, EQUAL
Kö zös sé gi Kez de mé nye zés az Eu ró pai Unió struk tu rá lis
alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok
ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mény rend szer rõl  szóló
1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let ben;

e) az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés az
INTERREG III. Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra mok
vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 359/2004.
(XII. 26.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint;

f) a köz re mû kö dõ szer ve zet a Ko hé zi ós Alap vo nat ko -
zá sá ban a 3/2004. (IV. 21.) TNM–GKM együt tes ren de let
és a 2/2004. (IV. 21.) TNM–KvVM együt tes ren de let sze -
rint ér tel me zen dõk az 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let és az
azt mó do sí tó 53/2005. (III. 26.) Korm. ren de let sze rin ti
fel adat kör rel.

A strukturális alapok, az EQUAL Közösségi
Kezdeményezés, az INTERREG Közösségi

Kezdeményezés és a Kohéziós Alap monitoring
bizottságai

3.  §

A struk tu rá lis ala pok, az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés, az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés és
a Ko hé zi ós Alap Mo ni tor ing Bi zott ság ár ól, il let ve azok
 tevékenységérõl a 25.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok
ren del kez nek.

Az elõcsatlakozási alapok és az Átmeneti Támogatás
monitoring bizottságai

4.  §

(1) A csat la ko zás után fenn ma ra dó elõ csat la ko zá si esz -
kö zök (PHARE, SAPARD), va la mint a csat la ko zás után
az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott, nem struk tu rá lis ala pok ból
és a Ko hé zi ós Alap ból fo lyó sí tott tá mo ga tá sok (Át me ne ti
Tá mo ga tás) cél jai meg va ló su lá si fo lya ma tá nak fi gye lem -
mel kí sé ré se és a szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok, va la -
mint az egyes tá mo ga tá sok ko or di ná ci ó ja cél já ból MVB
mû kö dik.

(2) Az Eu ró pai Bi zott ság elõ írásai alap ján meg ha tá ro -
zott tá mo ga tá sok meg va ló su lá si fo lya ma tá nak fi gye lem -
mel kí sé ré sé re az Eu ró pai Uni ó val kö zö sen meg ál la pí tott
szek to rok vo nat ko zá sá ban az MVB alá ren delt sé gé ben
szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok mû köd nek. A szek to ro -
kat az MVB ha tá roz za meg.

(3) A SAPARD prog ram meg va ló su lá si fo lya ma tá nak
fi gye lem mel kí sé ré sé re SAPARD Mo ni tor ing Bi zott ság
mû kö dik.

5.  §

(1) Az MVB és a szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok el nö -
ke a Nem ze ti Ko or di ná tor.

3972 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/50. szám



(2) A SAPARD Mo ni tor ing Bi zott ság el nö két a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter je lö li ki, al el nö ke
a SAPARD irá nyí tó ha tó sá gá nak a ve ze tõ je.

(3) Az MVB tag jai: az Eu ró pai Bi zott ság kép vi se lõ je,
a Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Tiszt vi se lõ, a Pénzügy -
minisztérium, a Kül ügy mi nisz té ri um és a Nem ze ti Fej lesz -
té si Hi va tal kép vi se lõ je. Ál lan dó meg hí vott ként részt vesz
az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da kép vi se lõ je, a Ma gyar
 Államkincstár kép vi se lõ je, va la mint a te rü let po li ti ka kor -
mány za ti ko or di ná ci ó já ért fe le lõs po li ti kai ál lam tit kár
kép vi se lõ je. Meg fi gye lõ ként részt vesz a Bi zott ság mun -
ká já ban az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va tal, va la mint az idõ kö zi ér té ke lést vég zõ szer ve -
zet kép vi se lõ je.

(4) A szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok tag jai: a je len -
tés te võ, a vég re haj tó szer ve zet, il let ve azon in téz mé nyek
kép vi se lõ je, ame lyek nél mû köd nek a szek tor prog ram jai
és pro jekt jei vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gek,
a vég sõ ked vez mé nye zet tek, a Nem ze ti Alap ve ze tõ je,
a Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Tiszt vi se lõ és a szak mai
prog ram fe le lõ sök. Meg fi gye lõ ként részt vesz az Eu ró pai
Bi zott ság kép vi se lõ je, az idõ kö zi ér té ke lést vég zõ szer ve -
zet és az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da kép vi se lõ je.

(5) Az MVB el nö ke aka dá lyoz ta tá sa ese tén az el nö ki
fel ada to kat a Bi zott ság ügy rend jé ben sza bá lyo zott mó don
át ru ház hat ja, aki a meg bí zás alap ján az el nök ne vé ben, tel -
jes jog kör ben jár el.

(6) A SAPARD Mo ni tor ing Bi zott ság tag ja it a Moni -
toring Bi zott ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta ál la -
pít ja meg.

6.  §

(1) Az MVB

a) a mo ni tor ing je len té sek alap ján ér té ke li a PHARE
prog ram és az Át me ne ti Tá mo ga tás vég re haj tá sát;

b) vizs gál ja a vég re haj tás ered mé nye it, kü lö nös te kin -
tet tel az egyes prog ra mok kal kap cso la tos, pénz ügyi meg -
ál la po dá sok ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek megvaló -
sulására;

c) je len tést hall gat meg a SAPARD Mo ni tor ing Bi zott -
ság mun ká já ról;

d) meg vizs gál ja a szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok
 által MVB dön tés re ja va solt azon pro jek te ket, ame lyek
vég re haj tá sá ban a ter ve zés so rán elõ re nem lát ha tó kö rül -
mé nyek mu tat koz nak, és dönt a mó do sí tó in téz ke dé sek
szük sé ges sé gé rõl;

e) ja vas la tot tesz a PHARE prog ram, va la mint az Át -
me ne ti Tá mo ga tás meg vo ná sá ra és azo nos pénz ügyi meg -
ál la po dá son be lül tör té nõ át cso por to sí tá sá ra.

(2) A szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok
a) ér té ke lik a mo ni tor ing je len té sek alap ján a PHARE

és Át me ne ti Tá mo ga tás szek tor prog ram ja i nak végrehaj -
tását;

b) vizs gál ják a vég re haj tás ered mé nye it, kü lö nös te kin -
tet tel az egyes prog ra mok kal kap cso la tos, pénz ügyi meg -
ál la po dá sok ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek meg va ló su -
lá sá ra;

c) meg vizs gál ják azo kat a pro jek te ket, ame lyek vég re -
haj tá sá ban a ter ve zés so rán elõ re nem lát ha tó kö rül mé nyek 
mu tat koz nak, és dön te nek a mó do sí tó in téz ke dé sek szük -
sé ges sé gé rõl. Amennyi ben a szek tor mo ni tor ing al bi zott -
sá gok ezen pro jek tek ese tén nem hoz nak dön tést, ab ban az
eset ben dön té si ja vas la tot tesz nek az MVB-nek;

d) ja vas la tot tesz nek az MVB-nek a PHARE, va la mint
az Át me ne ti Tá mo ga tás meg vo ná sá ról és azo nos pénz ügyi 
meg ál la po dá son be lül tör té nõ át cso por to sí tá sá ról;

e) részt vesz nek az idõ kö zi ér té ke lé sek le bo nyo lí tá sá -
ban, együtt mû köd nek az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg bí zott 
ér té ke lõ szak ér tõk kel;

f) meg vi tat ják és el fo gad ják az idõ kö zi ér té ke lõ je len -
té se ket, fi gye lem mel kí sé rik az azok ban meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sát.

(3) A SAPARD Mo ni tor ing Bi zott ság
a) meg tár gyal ja és jó vá hagy ja a SAPARD Prog ram

(a továb biak ban: Prog ram) vég re haj tá sá nak megfigyelé -
séhez, el len õr zé sé hez szük sé ges fi zi kai és pénz ügyi mu ta -
tó kat;

b) a Több éves Pénz ügyi Meg ál la po dás ban fog lal tak ról
 szóló in for má ci ók alap ján rend sze res idõ kö zön ként meg -
vizs gál ja a Prog ram sa já tos cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá -
sá ban el ért ered mé nye ket;

c) meg vizs gál ja a Prog ram ered mé nye it, kü lö nös te kin -
tet tel a kü lön bö zõ in téz ke dé sek re meg ha tá ro zott cé lok
 elérésére és az egyes in téz ke dé sek re, va la mint – amennyi -
ben ilyen lé te zik – az al in téz ke dé sek re meg ha tá ro zott for -
rá sok fel hasz ná lá sá ra;

d) ér té ke li az idõ kö zi ér té ke lés mi nõ sé gét és kö vet kez -
te té se it;

e) meg tár gyal ja és jó vá hagy ja a meg va ló sí tás ról  szóló
éves és záró je len té se ket, mi e lõtt meg kül dik azo kat az
 Európai Bi zott ság nak;

f) meg tár gyal ja és jó vá hagy ja a SAPARD for rás (be le -
ért ve a ma gyar hoz zá já ru lást is) fel hasz ná lá sá nak mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat;

g) meg tár gyal ja és jó vá hagy ja a Prog ram mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó ja vas la to kat;

h) ja va sol hat ja az Eu ró pai Bi zott ság nak – az irá nyí tó
ha tó sá gon ke resz tül – a Prog ram olyan mó do sí tá sát vagy
fe lül vizs gá la tát, amely le he tõ vé te szi a ki tû zött cé lok
 elérését vagy a tá mo ga tás irá nyí tá sá nak ja ví tá sát.

7.  §

(1) Az MVB és a szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok tit -
kár sá gi fel ada ta it a Nem ze ti Ko or di ná tor hi va ta la lát ja el,
a tit ká rok sze mé lyét a Nem ze ti Ko or di ná tor je lö li ki.

2006/50. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3973



(2) A SAPARD Mo ni tor ing Bi zott ság tit kár sá gi fel ada -
ta it a SAPARD Irá nyí tó Ha tó ság lát ja el.

8.  §

(1) Az MVB, a szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok, va la -
mint a SAPARD Mo ni tor ing Bi zott ság a ha tás kö rük be
utalt prog ra mok ke re té ben vég zett te vé keny sé gek és pénz -
ügyi-ki fi ze té si fo lya ma tok le zá rá sá val egy ide jû leg meg -
szûn nek.

(2) Az MVB, a szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok, va la -
mint a SAPARD Mo ni tor ing Bi zott ság mû kö dé sé nek
meg szû né sét köve tõen fenn ma ra dó fel ada to kat a KMB
 veszi át és lát ja el.

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Monitoring Bizottsága

9.  §

A Nem ze ti Kap cso lat tar tót az EGT és a Nor vég Fi nan -
szí ro zá si Me cha niz mus cél jai el éré se ér de ké ben, va la mint
a tá mo ga tás ko or di ná ci ó ja cél já ból a pro jek tek me nedzs -
ment je so rán EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus 
Mo ni tor ing Bi zott ság tá mo gat ja.

10.  §

(1) Az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság el nö ke az eu ró pai ügye kért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter. Tag jai: a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va -
tal, a Pénz ügy mi nisz té ri um Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ
Iro da, az érin tett mi nisz té ri u mok, kor mány za ti tes tü le tek,
a szo ci á lis és gaz da sá gi part ne rek, va la mint a he lyi ön kor -
mány za tok és a nem kor mány za ti szer ve ze tek kép vi se lõ je.

(2) Az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság tag ja it a Nem ze ti Kap cso lat tar tó
 nevezi ki az érin tett mi nisz te rek vagy in téz mé nyi ve ze tõk
ja vas la tá ra.

(3) Az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság el nö ke aka dá lyoz ta tá sa ese tén az
 elnöki fel ada to kat a Bi zott ság ügy rend jé ben sza bá lyo zott
mó don át ru ház hat ja, aki a meg bí zás alap ján az el nök ne vé -
ben, tel jes jog kör ben jár el.

11.  §

(1) Az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság

a) el len õr zi az el já rás rend be tar tá sát;

b) át te kin ti a pro jek tek ki vá lasz tá sát és az zal kapcso -
latos ja vas la to kat tesz;

c) ér té ke li az át fo gó elõ re ha la dá si és pénz ügyi je len té -
se ket;

d) szük ség ese tén, kor rek ci ós in téz ke dé se ket ja va sol,
il let ve fo gad el a vég re haj tás ban sze rep lõ bár mely in téz -
mény te kin te té ben;

e) jó vá hagy ja a Nem ze ti Kap cso lat tar tó ál tal ké szí tett
éves mo ni tor ing je len tést.

(2) Az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság Tit kár sá gá nak fel ada ta it a Nem ze ti
Fej lesz té si Hi va tal lát ja el, tit ká rát az NFH el nö ke je lö li ki.

(3) Az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság Tit kár sá ga

a) az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság el nö ké nek dön té se alap ján elõké -
szíti és össze hív ja az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus Mo ni tor ing Bi zott ság ülé sét;

b) össze ál lít ja az ülé sek hez szük sé ges do ku men tá ci ót,
el ké szí ti a jegy zõ köny vet;

c) tá jé koz ta tó anya go kat ké szít az EGT és Nor vég
 Finanszírozási Me cha niz mus Mo ni tor ing Bi zott ság, il let -
ve tag jai kez de mé nye zé se alap ján a köz vé le mény, il le tõ -
leg a saj tó szá má ra;

d) az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
Mo ni tor ing Bi zott ság el nö ke ál tal meg ha tá ro zott egyéb
fel ada to kat hajt vég re.

A Schengen Alap Monitoring Bizottsága

12.  §

A Schen gen Alap Mo ni tor ing Bi zott ság (SAMB) mû kö -
dé sé nek cél ja az Eu ró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott Schen -
gen Alap fej lesz té si prog ram cél jai meg va ló su lá si fo lya -
ma tá nak mo ni tor ing ja, fi gye lem mel kí sé ré se.

13.  §

(1) A SAMB el nö ke az In di ka tív Prog ram ban a Schen -
gen Alap meg va ló sí tá sá ért ki je lölt Fe le lõs Sze mély.
 Tagjai: a Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség
(CFCU), a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal, va la mint a szak -
mai köz re mû kö dõ szer ve ze tek kép vi se lõi. Ál lan dó meg hí -
vott ként vesz nek részt az Eu ró pai Bi zott ság, a vég sõ ked -
vez mé nye zet tek, a Pénz ügy mi nisz té ri um, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga OLAF Ko or di ná ci ós
Iro da és a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal kép vi se lõi.

(2) A SAMB ál lan dó tag jai jo go sul tak to váb bi szak ér tõ -
ket meg hív ni, akik nek rész vé te lé rõl a SAMB Tit kár sá gát
az ülést meg elõ zõ en leg alább 8 nap pal tá jé koz tat ni uk kell.
A meg hí vott szak ér tõk ta nács ko zá si jog gal vesz nek részt
az ülé sen, a dön tés ho za tal so rán sza va za ti jog gal nem ren -
del kez nek.

3974 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/50. szám



(3) A SAMB el nö ke aka dá lyoz ta tá sa ese tén az el nö ki
fel ada to kat a Bi zott ság ügy rend jé ben sza bá lyo zott mó don
át ru ház hat ja, aki a meg bí zás alap ján az el nök ne vé ben, tel -
jes jog kör ben jár el.

14.  §

(1) A SAMB
a) éves szint en át te kin ti, fe lül vizs gál ja a Schen gen

Alap prog ra mok vég re haj tá sát;
b) vizs gál ja a vég re haj tás ered mé nye it, kü lö nös te kin -

tet tel a szer zõ dés kö té sek, ki fi ze té sek fo lya ma tá ra; to váb bá 
az egyes in téz ke dé sek kel kap cso lat ban meg fo gal ma zott
cél ki tû zé sek meg va ló su lá sá ra;

c) ér té ke li az In di ka tív Prog ram ban meg fo gal ma zott
cél ki tû zé sek és in téz ke dé sek meg va ló su lá sát;

d) fe lül vizs gál ja azon in téz ke dé se ket, me lyek meg va -
ló sí tá sa so rán a ter ve zés ide jén elõ re nem lát ha tó kö rül mé -
nyek me rül tek fel, és dönt a kor rek ci ós in téz ke dé sek szük -
sé ges sé gé rõl.

(2) A SAMB Tit kár sá gá nak fel ada ta it a Nem ze ti Fej -
lesz té si Hi va tal lát ja el, tit ká rát a SAMB el nö ke je lö li ki.

(3) A SAMB Tit kár sá ga
a) a SAMB el nö ké nek dön té se alap ján elõ ké szí ti és

össze hív ja a SAMB ülé sét;
b) össze ál lít ja az ülé sek hez szük sé ges do ku men tá ci ót,

el ké szí ti a jegy zõ köny vet;
c) tá jé koz ta tó anya go kat ké szít a SAMB, il let ve tag jai

kez de mé nye zé se alap ján a köz vé le mény, il le tõ leg a saj tó
szá má ra;

d) a SAMB el nö ke ál tal meg ha tá ro zott egyéb felada -
tokat hajt vég re.

A Központi Monitoring Bizottság

15.  §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott mo ni tor ing bi zott -
sá gok ál tal nem fel ügyelt nem zet kö zi se gé lyek és tá mo ga -
tá sok fel hasz ná lá sá nak nyo mon kö ve té sé re, ér té ke lé sé re,
il let ve az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló prog ra mok nem ze ti 
tá mo ga tá sok kal össze han golt, ered mé nyes vég re haj tá sá -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben te en dõ in téz ke dé sek kez de mé -
nye zé sé re Köz pon ti Mo ni tor ing Bi zott ság (KMB) mû -
ködik.

(2) A KMB mû kö dé si kö ré ben ki zá ró lag az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott mo ni tor ing bi zott sá gok ha tás kö rén
 kívül esõ kér dé sek ben ren del ke zik dön tés ho za ta li jog kör -
rel. A fen ti fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a KMB
 figyelemmel kí sé ri az e ren de let ben meg ha tá ro zott mo ni -
tor ing bi zott sá gok mun ká ját. Dön té se i ket a sa ját hatás -
körének meg fe le lõ mér ték ben ér vény re jut tat ja mû kö dé se
so rán.

16.  §

(1) A KMB

a) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a pénz ügyi tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá val vég re haj tott prog ra mo kat, vizs -
gál ja cél ki tû zé se ik meg va ló sí tá sát, az elõ írt ha tár idõk
 betartását, szük ség ese tén kor rek ci ós in téz ke dé se ket kez -
de mé nyez;

b) gon dos ko dik az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott pénz -
ügyi tá mo ga tá sok és a nem ze ti tá mo ga tá sok monitoring -
jának össze han go lá sá ról;

c) az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak gya -
kor la ta alap ján ja vas la tot dol go z ki a nem ze ti tá mo ga tá sok
mû kö dé sé nek ha té ko nyab bá té te lé re, biz to sít ja a be avat -
ko zá si le he tõ sé get a Kor mány szá má ra a tá mo ga tá si rend -
szer ér té ke lé sé vel;

d) fi gye lem mel kí sé ri és az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott mo ni tor ing bi zott sá gok meg ke re sé se alap ján, va la -
mint sa ját tag jai kez de mé nye zé sé re mód szer ta ni lag út mu -
ta tást ad a mo ni tor ing in téz mény-, il let ve szer ve zet rend -
szer mû kö dé sé hez;

e) együtt mû kö dik a ha zai, kül föl di és nem zet kö zi, mo -
ni tor ing gal fog lal ko zó in téz mé nyek kel és szer ve ze tek kel;

f) szük ség sze rint, de leg alább éven te egy szer össze -
fog la ló je len tést ké szít a Kor mány szá má ra, mely hez az
érin tett szer vek szá má ra írá sos és szó be li tá jé koz ta tást
 adnak;

g) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály
vagy kor mány ha tá ro zat a ha tás kö ré be utal.

(2) A KMB jo go sult a nem ze ti tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, a vég re haj tás sza ka sza i ról írá sos
 információt kér ni, szük ség ese tén a ha tás kö ré be tar to zó
kér dé sek ben a Kor mány felé in téz ke dést kez de mé nyez ni,
va la mint a sa ját ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben dön tést
hoz ni.

(3) A KMB el nö ke az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz ter. Tag jai: a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a
 minisztériumok köz igaz ga tá si ál lam tit ká rai, a Nem ze ti
Kap cso lat tar tók, az irá nyí tó ha tó sá gok ve ze tõi, a Nem ze ti
Prog ram en ge dé lye zõ Tiszt vi se lõ, a Nem ze ti Alap veze -
tõje. Ál lan dó meg hí vott ként vesz részt az Ál la mi Szám -
vevõszék el nö ke, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal el nö -
ke, OLAF Ko or di ná ci ós Iro da ve ze tõ je, a Ma gyar Ál lam -
kincs tár kép vi se lõ je, a te rü let po li ti ka kor mány za ti ko or di -
ná ci ó já ért fe le lõs po li ti kai ál lam tit kár kép vi se lõ je, va la -
mint a KMB tit ká ra. Az Eu ró pai Bi zott ság ille té kes fõ igaz -
ga tó sá ga, il let ve az Eu ró pai Bi zott ság bu da pes ti kép vi se -
le té nek kül dött je ta nács ko zá si jog gal részt ve het az ülé se -
ken, meg hí vá suk ról a KMB el nö ke gon dos ko dik.

(4) A KMB el nö ke aka dá lyoz ta tá sa ese tén az el nö ki fel -
ada to kat a Bi zott ság ügy rend jé ben sza bá lyo zott mó don
 átruházhatja, aki a meg bí zás alap ján az el nök ne vé ben, tel -
jes jog kör ben jár el.
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(5) A KMB tit kár sá gi fel ada ta it a Nem ze ti Fej lesz té si
Hi va tal lát ja el. A KMB tit ká rát a Nem ze ti Fej lesz té si
 Hivatal el nö ke je lö li ki.

(6) A tit kár ság

a) a KMB el nö ké nek dön té se alap ján elõ ké szí ti és
össze hív ja a KMB ülé sét;

b) össze ál lít ja az ülé sek hez szük sé ges do ku men tá ci ót,
el ké szí ti a jegy zõ köny vet;

c) tá jé koz ta tó anya go kat ké szít a KMB, il let ve tag jai
kez de mé nye zé se alap ján a köz vé le mény, il le tõ leg a saj tó
szá má ra;

d) a KMB el nö ke ál tal meg ha tá ro zott egyéb fel ada to kat 
hajt vég re.

A monitoring tevékenység

17.  §

(1) A mo ni tor ing te vé keny ség fo lya ma tos sá gá nak biz -
to sí tá sa ér de ké ben mo ni tor ing te vé keny sé gért fe le lõs szer -
ve ze ti egy ség vagy sze mély mû kö dik a köz pon ti költ ség -
ve tés, a nem zet kö zi szer ve zet, il le tõ leg az Eu ró pai Unió
ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok ke ze lé sé ben, il let ve fel hasz ná -
lá sá ban részt vevõ szer ve ze tek nél.

(2) A mo ni tor ing egy ség, il let ve fe le lõs sze mély

a) tá jé koz tat ja az arra jo go sult szer ve ze te ket és a tár ca
ve ze tõ it a pro jek tek vagy prog ra mok vég re haj tá sá nak
hely ze té rõl;

b) el lát ja az Egy sé ges Mo ni tor ing In for má ci ós Rend -
szer rel kap cso la tos fel ada to kat;

c) fi gye lem mel kí sé ri a köz pon ti költ ség ve tés bõl, va la -
mint az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá val bo nyo lí tott el já rá so kat;

d) pénz ügyi mo ni tor ing te vé keny sé gé nek ke re té ben
vizs gál ja a ren del ke zés re álló for rá sok fel hasz ná lá sát;

e) szak mai mo ni tor ing te vé keny sé gé nek ke re té ben
nyo mon kö ve ti a köz pon ti költ ség ve tés bõl, va la mint az
Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val
meg va ló su ló pro jek tek vagy prog ra mok cél ki tû zé se i nek
meg fe le lõ, ha té kony vég re haj tá sát, kü lö nös te kin tet tel a
ter vek nek való meg fe le lés kö ve tel mé nye i re;

f) elõ ké szí ti a pro jek tek ha té ko nyabb vég re haj tá sát biz -
to sí tó ren del ke zé se ket;

g) biz to sít ja a vég re haj tó szer ve ze tek ál tal az MVB és a 
szek tor mo ni tor ing al bi zott sá gok szá má ra ké szí tett je len -
té sek ha tár idõ re tör té nõ ki dol go zá sát, mi nõ ség-el len õr zé -
sét, a tar tal mi ele mek helyt ál ló sá gát;

h) a ter vek tõl való el té rés ese tén az (1) be kez dés ben
sze rep lõ szer ve zet ve ze té sét, a struk tu rá lis ala pok és
 Kohéziós Alap ese té ben az Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ jét is
azon nal tá jé koz tat ja; a vég re haj tó szer ve zet, va la mint
SAPARD ese tén a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
 Hivatal szá má ra a pro jek tek vagy prog ra mok vég re haj tá sa

te kin te té ben kor rek ci ós in téz ke dé se ket dol go z ki és kez de -
mé nyez;

i) szük ség ese tén tá jé koz tat ja az (1) be kez dés ben sze -
rep lõ szer ve zet in téz ke dés re jo go sult ját, va la mint a Nem -
ze ti Fej lesz té si Hi va talt, struk tu rá lis ala pok ese té ben az
OP Mo ni tor ing Bi zott sá got is.

(3) A mo ni tor ing egy ség, il let ve fe le lõs sze mély mû kö -
dé se so rán az ille té kes mo ni tor ing bi zott sá gok ál tal el fo ga -
dott mód sze rek sze rint jár el, je len té se it a mo ni tor ing
 bizottságok elõ írásainak meg fele lõen ké szí ti el, amely tõl
el tér ni csak in do kolt eset ben le het.

(4) A struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap ese té ben
a 25.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok irány adó ak.

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer

18.  §

(1) Az EMIR szak mai fel ügye le té rõl, fo lya ma tos és biz -
ton sá gos üze mel te té sé rõl, va la mint – amennyi ben a jog -
sza bá lyi vál to zá sok, a rend szer nek az arra jo go sult szerv
ál ta li fe lül vizs gá la tá nak ered mé nye, a fel me rü lõ fel hasz -
ná lói igé nyek, il let ve egyéb in do kolt eset  miatt szük sé -
ges – to vább fej lesz té sé rõl a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
gon dos ko dik. Az adat gaz da fel ada ta it a Nem ze ti Fejlesz -
tési Hi va tal lát ja el, az adat gaz da jo ga it a Nem ze ti Fej lesz -
té si Hi va tal el nö ke gya ko rol ja, il let ve kö te le zett sé gei õt
ter he lik.

(2) Az EMIR fel ada ta a 2.  § (1) be kez dés a) pont sze rin ti 
prog ra mok és pro jek tek ada ta i nak gyûj té se, rend sze re zé se
és szol gál ta tá sa. Va la mennyi, a 2.  § (1) be kez dés a) pont
sze rin ti tá mo ga tá si rend szer mû köd te té sé ben részt ve võ
 intézmény e rend szert hasz nál ja vég re haj tá si, ki fi ze té si,
el len õr zé si és mo ni tor ing fel ada tai el lá tá sa so rán, il let ve
fel hasz nál ja ezen fel ada ta i hoz kap cso ló dó tá jé koz ta tá si
kö te le zett sé gei el lá tá sá hoz.

(3) Az EMIR-ben a tá mo ga tá sok te kin te té ben az azok
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze -
rin ti ada to kat kell ke zel ni.

(4) Bár mely ha son ló célú rend szer fej lesz té se, mely nek
fel ada ta nem ze ti cél tá mo ga tá sok vagy az Eu ró pai Unió
 által nyúj tott és más nem zet kö zi tá mo ga tá sok nyo mon kö -
ve té se és ke ze lé se, csak az EMIR üze mel te tõ jé vel tör tént
elõ ze tes egyez te tést köve tõen kez dõd het meg. A ha son ló
célú rend sze rek nek kap cso lód ni uk kell az EMIR-hez,
s  azzal egy sé ges rend szert kell ké pez ni ük.

19.  §

(1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott prog ra mo -
kért, il let ve azok vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve ze tek sa ját
szer ve ze tü kön be lül mo dul fe le lõ sö ket és szak mai re fe ren -
se ket je löl nek ki az EMIR mû köd te té sé vel, to vább fej lesz -
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té sé vel, ok ta tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gek Nem ze ti
Fej lesz té si Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott kö ré nek el lá tá sá ra,
il let ve ko or di ná lá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek a ki je lölt sze -
mély és el ér he tõ sé ge meg je lö lé sé vel tá jé koz tat ják az
EMIR üze mel te té sé ért fe le lõs Nem ze ti Fej lesz té si Hi va talt 
a ki je lö lés rõl, il let ve az ab ban be kö vet ke zõ vál to zá sok ról.

20.  §

(1) A rend szer hez való hoz zá fé rés jo go sult sá gát, an nak
mó do sí tá sát, il let ve vissza vo ná sát a Nem ze ti Fej lesz té si
Hi va tal el nö ke, il let ve az ál ta la meg bí zott sze mély bí rál ja
el, for mai és tar tal mi meg fe le lõ ség ese tén azo kat en ge dé -
lye zi. A mó do sí tá si, il let ve tör lé si ké rel met a ké re lem oká -
nak fel me rü lé sé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül kell
meg kül de ni a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal szá má ra. Az
 errõl  szóló, for ma i lag és tar tal mi lag meg fe le lõ meg ke re sés 
alap ján a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal a hoz zá fé rés biz to sí -
tá sá ról, mó do sí tá sá ról a meg ke re sés be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 15 mun ka na pon be lül, vissza vo ná sá ról a meg ke re sés
be ér ke zé sé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül gondos -
kodik.

(2) A szá mí tó gé pes rend szer ben ke zelt ada tok az e ren -
de let tel sza bá lyo zott adat szol gál ta tá sok ból, ha tó sá gi
 intézkedésekbõl, va la mint más jog sza bá lyok elõ írásainak
meg fele lõen a köz pon ti költ ség ve té si fe je ze tek tõl, il let ve
más szer vek tõl, to váb bá az or szá gos, re gi o ná lis vagy
 önkormányzati szer vek tõl át vett köz ér de kû ada tok ból, in -
for má ci ók ból szár maz nak.

(3) Az egy sé ges mo ni tor ing in for ma ti kai rend szer ben
tá rolt sze mé lyes ada tok vo nat ko zá sá ban a sze mé lyes ada -
tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
 szóló tör vény ren del ke zé sei az irány adó ak.

21.  §

(1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó prog ra mok és pro -
jek tek vég re haj tá sá ért kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
fe le lõs szer ve ze ti egy sé gek el já rá sa ik so rán az EMIR-be
fel vi he tõ ada to kat a ke let ke zést, il let ve be ér ke zést köve -
tõen leg ké sõbb két mun ka na pon be lül rög zí tik. Amennyi -
ben az adat rög zí tést aka dá lyo zó té nye zõ me rül fel, az érin -
tett in téz mény az ok meg je lö lé sé vel az aka dá lyo zó té nye -
zõ fel me rü lé sét kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül kö te les a
Nem ze ti Fej lesz té si Hi va talt meg ke res ni.

(2) A pá lyá zók és ked vez mé nye zet tek a pá lyá za tok be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg írás ban nyi lat koz nak ar ról, hogy
hoz zá já rul nak a vég re haj tá sért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gek 
ál tal fel vitt sze mé lyes adat nak, üz le ti ti tok nak, va la mint
bank ti tok nak mi nõ sü lõ ada ta ik nak EMIR rend szer ben tör -
té nõ rög zí té sé hez, il let ve ke ze lé sé hez.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett, az adat rög zí tés ben
részt vevõ szer ve ze tek fe le lõ sek az EMIR-be tör té nõ
 hibátlan adat rög zí tés fel té te le i nek meg te rem té sé ért, il let ve 
ezen szer ve ze tek te vé keny sé ge so rán ke let ke zett, il let ve
rög zí tett ada tok va ló di sá gá ért.

22.  §

(1) A rend szer re vo nat ko zó fej lesz té si, továbbfejlesz -
tési, va la mint vál toz ta tá si igé nye ket a Nem ze ti Fej lesz té si
Hi va tal el nö ke, il let ve az ál ta la meg bí zott sze mély bí rál ja
el, for mai és tar tal mi meg fe le lõ ség ese tén azo kat a be ér ke -
zés tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül, az ál ta la ki bo csá -
tott el já rás rend sze rint en ge dé lye zi.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dély alap ján
a fej lesz tés vég re haj tá sá ról a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal
gon dos ko dik, az igény fel ve tõ jé nek egy ide jû tá jé koz ta tá -
sá val. A tá jé koz ta tás tar tal maz za az en ge dé lye zé si el já rás
so rán, a fej lesz té si igény alap ján meg ha tá ro zott vár ha tó
meg va ló sí tá si idõ tar ta mot.

23.  §

Az EMIR-ben ke zelt tá mo ga tás ki fi ze té se ki zá ró lag az
EMIR-ben rög zí tett ada tok alap ján tel je sít he tõ. Amennyi -
ben az adat rög zí té sért fe le lõs sze mély, szer ve zet vagy
 intézmény az adat rög zí té si kö te le zett sé gé nek nem, vagy
nem tel jes kö rû en tesz ele get, ak kor az érin tett szerv, in téz -
mény, il let ve pro jekt va la mennyi tá mo ga tá sá nak kifize -
tése mind ad dig fel füg geszt he tõ, amíg a fe le lõs e jog sza bá -
lyon ala pu ló adat töl té si kö te le zett sé gé nek ele get nem tesz. 
Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap -
já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ki fi ze té sé nek fel füg gesz té sé -
rõl a Ki fi ze tõ Ha tó ság ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel – az
érin tett irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jé vel tör té nõ elõ ze tes kon -
zul tá ció alap ján – a KTK Irá nyí tó Ha tó ság és a Ko hé zi ós
Alap Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ je a Nem ze ti Fej lesz té si
 Hivatal el nö ké vel egyet ér tés ben dönt. A PHARE, az
 Átmeneti Tá mo ga tás ese té ben a Nem ze ti Prog ram en ge dé -
lye zõ és a Nem ze ti Se gély ko or di ná tor, a Schen gen Alap
ese tén a Fe le lõs Ha tó ság, il let ve az EGT és Nor vég Fi nan -
szí ro zá si Me cha niz mus ese tén a Nem ze ti Kap cso lat tar tó a
Ki fi ze tõ Ha tó ság ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel dönt a ki fi ze -
té sek fel füg gesz té sé rõl az elõ irány zat fe lett ren del ke zõk -
kel tör tént egyez te tést köve tõen.

Záró rendelkezések

24.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép
 hatályba.
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(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül
– e ren de let tel össz hang ban – a már mû kö dõ mo ni tor ing
bi zott sá gok szük ség sze rint át dol goz zák, a ké sõb bi ek ben
fel ál lí tás ra ke rü lõ mo ni tor ing bi zott sá gok pe dig ki ala kít -
ják sa ját ügy rend jü ket. Ugyan csak 60 nap áll a miniszté -
riumok ren del ke zé sé re a mo ni tor ing egy sé gek felállítá -
sára, vagy fe le lõs sze mély ki je lö lé sé re és fel adat kö rük
meg ha tá ro zá sá ra.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló prog ra mok mo ni -
tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról  szóló 124/2003.
(VIII. 15.) Korm. ren de let;

b) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja;

c) a te rü let- és vi dék po li ti ka kor mány za ti ko or di ná ci ó -
já val össze füg gõ egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let 2.  §-a;

d) a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap felhaszná -
lásának ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt tes ren de -
let 7.  §-ának (2) és (3) be kez dé se.

(4) Amennyi ben egyéb jog sza bály az Eu ró pai Unió ál tal 
nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val
meg va ló su ló prog ra mok mo ni tor ing rend sze ré nek kiala -
kításáról  szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott fo gal mak ra utal, ott ér te lem sze rû en e ren -
de let sze rint meg ha tá ro zott fo gal ma kat kell ér te ni.

25.  §

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

a) a Ta nács 1999. jú ni us 21-i, 1260/1999/EK ren de le te
a struk tu rá lis ala pok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek
meg ál la pí tá sá ról;

b) a Ta nács 1999. jú ni us 21-i, 1264/1999. és
1265/1999. szá mú ren de le te i vel mó do sí tott 1994. má -
jus 16-i, 1164/1994/EK ren de le te a Ko hé zi ós Alap lét re -
ho zá sá ról.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány
103/2006. (IV. 28.) Korm.

rendelete

az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott
szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai
továbbképzési rendszer részletes szabályairól

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek j) és p) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. Szak ma gya kor lá si jo go sult ság: a te le pü lés ter ve zõi,

az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõi, az épí tés ügyi mû sza ki
szak ér tõi, az épí té si mû sza ki el len õri, a fel vo nó- és moz -
gó lép csõ-el len õri és a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi tevékeny -
ségek kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te lek sze rin ti gya -
kor lá sa;

2. Szak mai to vább kép zés: szak ma gya kor lá si jo go sult -
ság gal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély szak ma gya kor lá si
te vé keny sé ge foly ta tá sá hoz szük sé ges jog sza bá lyi és
szak mai is me ret anyag bõ ví té sé re szol gá ló, a fel nõtt kép -
zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény (a továb biak ban: Fktv.)
 hatálya alá tar to zó fo lya ma tos kép zés (a továb biak ban:
 továbbképzés);

3. To vább kép zé si idõ szak: a szak ma gya kor lá si jo go -
sult ság ér vé nyes sé gé nek idõ sza ka öt év, a 9.  § (3)–(4) be -
kez dé se i ben fog lal tak sze rin ti ki vé tel lel;

4. Tan fo lyam szer ve zõ: a 3.  § (3) és (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott in téz mé nyek, szer ve ze tek;

5. To vább kép zés ér té ke: a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti
tar tal mú to vább kép zé sek szak bi zott sá gok ál tal meg ál la pí -
tott óra vagy pont ér té ke.

2.  §

(1) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság gal ren del ke zõ sze -
mély (a továb biak ban: szak ma gya kor ló) a to vább kép zé si
idõ szak alatt – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel –
a 3.  § ren del ke zé se i nek meg fe le lõ to vább kép zé sen vesz
részt.

(2) A to vább kép zé si kö te le zett ség alól men te sül
a) leg fel jebb egy évig tar tó te vé keny ség re te kin tet tel

a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott épí tész mér nö ki,
vagy ez zel egyen ér té kû nek el is mert ok le vél lel ren del ke zõ, 
és Ma gyar or szá gon gaz da sá gi cél lal le te le ped ni nem szán -
dé ko zó, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló megálla -

3978 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/50. szám



podásban ré szes ál lam ál lam pol gá ra, akit a kü lön jog sza -
bály sze rint az el kü lö ní tet ten ve ze tett név jegy zék be be je -
gyez tek;

b) a szak ma gya kor lást kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ese ti en ge déllyel foly ta tó sze mély.

3.  §

(1) A to vább kép zés tar tal ma kö te le zõ és sza ba don vá -
laszt ha tó té ma kö rök bõl áll.

(2) A kö te le zõ to vább kép zés for má ja tan fo lyam, amely
a szak ma gya kor lá si jo go sult ság ra vo nat ko zó jogi, pénz -
ügyi, szab vány és mi nõ ség ügyi szak mai is me re tek el sa já -
tí tá sá ra szol gál, ame lyet a szak ma gya kor ló nak a to vább -
kép zé si idõ sza ka alatt egy al ka lom mal tel je sí te nie kell.
A kö te le zõ to vább kép zés jogi, pénz ügyi ré sze leg alább
5 és leg fel jebb 10 óra, a szab vány- és mi nõ ség ügyi ré sze
leg alább 5 és leg fel jebb 10 óra.

(3) Kö te le zõ tan fo lya mot szer vez het a szak ma gya kor lá -
si jo go sult ság hoz kap cso ló dó mû sza ki fel sõ ok ta tá si, va la -
mint az Fktv. alap ján a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü -
let ál tal ki adott ér vé nyes in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít -
vánnyal ren del ke zõ in téz mény.

(4) A sza ba don vá lasz ha tó tar tal mú to vább kép zés az
adott szak ma gya kor lá si jo go sult ság hoz kap cso ló dó mû -
sza ki fej lõ dés és a szak mai is me ret anyag bõ ví té sét szol -
gál ja, amely nek for má ja le het

a) szak mai tan fo lyam;
b) szak irá nyú, a szak ma gya kor lá si jo go sult ság hoz kap -

cso ló dó, poszt gra du á lis kép zés;
c) szak mai elõ adá son, kon fe ren ci án való rész vé tel hall -

ga tó ként;
d) szak mai elõ adá son, kon fe ren ci án való rész vé tel elõ -

adó ként;
e) szak mai ta nul mány úton való rész vé tel;
f) az adott szak te rü le ten vég zett ok ta tói tu do má nyos és

szak iro dal mi te vé keny ség;
g) szak mai díj, szak mai tu do má nyos cím, fo ko zat el -

nye ré se;
h) or szá gos terv pá lyá za ton való ered mé nyes rész vé tel

(he lye zés, meg vé tel).

(5) A sza ba don vá laszt ha tó té ma kö rök ben tan fo lya mot
a (3) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en szak mai ka ma -
rák is szer vez het nek.

(6) A (2) be kez dés és (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti tan -
fo lya mon tör té nõ rész vé tel táv ok ta tá si for má ban is tel je -
sít he tõ.

4.  §

(1) A to vább kép zé sek köz pon ti ko or di ná ló, szak mai
irá nyí tó, fel ügye lõ és el len õr zõ, a (2) be kez dés e) pont já -

ban meg ha tá ro zott eset ben ügy dön tõ szer ve az Or szá gos
La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal (a továb biak ban: OLÉH).

(2) Az OLÉH
a) a szak ma gya kor lá si jo go sult ság szak te rü le te sze rin ti 

mi nisz ter (a továb biak ban: ille té kes mi nisz ter) ja vas la tai,
ál lás fog la lá sa alap ján ér vény re jut tat ja a szak ma gya kor -
lás ra vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ket (ide ért ve a
sa já tos épít mény faj ták ra és a mû em lé kek re, to váb bá az
aka dály men tes épí tett kör nye zet re vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye ket is);

b) fi gye lem mel kí sé ri, fel ügye li és szak ma i lag irá nyít ja 
a to vább kép zé si rend szer mû kö dé sét;

c) el len õr zi a szak mai ka ma ra e ren de let ben meg ha tá -
ro zott fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

d) el len õr zi a szak bi zott sá gok nyil ván tar tá sa és a be -
szá mo ló ja alap ján az ál ta luk ér té kelt, jó vá ha gyott to vább -
kép zé se ket, a tel je sí tett adat szol gál ta tást és a szakbizott -
ságok mû kö dé sét;

e) dönt a tan fo lyam szer ve zõ és a szak bi zott ság, va la -
mint a szak ma gya kor ló és a szak bi zott ság kö zött ki ala kult
vi tás kér dé sek ben.

5.  §

(1) A to vább kép zést a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra és a
Ma gyar Épí tész Ka ma ra (a továb biak ban együtt: szak mai
ka ma ra) szer ve zi va la mennyi szak ma gya kor lá si jo go sult -
ság ese té ben, az 1. mel lék let sze rin ti meg osz tás ban.

(2) A szak mai ka ma ra a to vább kép zé sek szer ve zé sé re
– a szak ma gya kor lá si jo go sult ság, il let ve szak te rü let sze -
rin ti össze té te lû – szak bi zott sá go kat (a továb biak ban:
szak bi zott ság) mû köd tet, amely

a) éven te, leg ké sõbb már ci us 1-jé ig, a szak te rü let sze -
rin ti ille té kes mi nisz ter, il let ve az OLÉH egyet ér té sé vel
meg ha tá roz za a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
kö te le zõ to vább kép zé sek té ma kö rét, kö ve tel mé nyét, óra -
szá mát, el kü lö nít ve a szak mai vagy jo go sult sá gi vizs gá val
ren del ke zõ és nem ren del ke zõ szak ma gya kor lók nak a kö -
ve tel mény rend sze rét;

b) éven te, leg ké sõbb már ci us 1-jé ig, az OLÉH ja vas la -
ta i nak figye lembe véte lével meg ha tá roz za a 3.  § (4) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti sza ba don vá laszt ha tó szak mai
tan fo lya mok té ma kö rét, kö ve tel mé nyét;

c) jó vá hagy ja és ér té ke li az a)–b) pon tok sze rin ti, a tan -
fo lyam szer ve zõk ál tal elõ ké szí tett tan fo lya mok prog ram -
ját és hoz zá ren de li a leg szük sé ge sebb mér té kû óra szá mot
vagy pont ér té ket;

d) meg ha tá roz za a szak ma gya kor lók ál tal elõ ter jesz -
tett, a 3.  § (4) be kez dé sé nek c)–h) pont ja sze rin ti té ma kö -
rök pont ér té két;

e) ve ze ti a to vább kép zé sek nyil ván tar tá sát;
f) a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 1-jé ig a szak mai ka ma ra

elõ ter jesz tésében írás ban be szá mol az OLÉH-nak a tárgy évi 
to vább kép zé sek rõl.
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(3) A szak bi zott ság leg fel jebb hét tagú, el nö ke a szak -
mai ka ma ra kép vi se lõ je, két tag ját a szak mai ka ma ra ille té -
kes szak mai ta go za ta je lö li ki, to váb bi tag jai a szak te rü let
sze rint ille té kes mi nisz ter, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, va la mint a fel vo nó- és moz gó lép csõ-el len õri szak -
ma gya kor lás ese tén az Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ In no -
vá ci ós Kht. ve ze tõ je ál tal meg bí zott sze mé lyek.

6.  §

(1) A szak bi zott ság ülé se it az el nök a ter ve zett napi -
rendi pon tok meg je lö lé sé vel hív ja össze és ve ze ti. Az
 elnököt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a je len lé võk ál tal meg -
választott le ve ze tõ el nök he lyet te sí ti, tel jes jog kör rel. A
szak bi zott ság mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it ügy rend -
jé ben ál la pít ja meg, ame lyet az OLÉH el nö ke hagy jóvá.

(2) A szak bi zott ság tit kár sá gi, ügy vi te li fel ada ta i nak el -
lá tá sá ról a szak mai ka ma ra gon dos ko dik.

7.  §

(1) A szak mai ka ma ra a szak bi zott ság 5.  § (2) be kez dé -
sé nek a)–b) pont ja sze rin ti dön té se it pá lyá za ti fel hí vás
 keretében, az 5.  § (2) be kez dé sé nek c)–d) pont ja sze rin ti
dön té se ket elekt ro ni kus hon lap ján és hi va ta los szak mai
lap já ban 30 na pon be lül meg hir de ti. A szak mai ka ma ra a
szak bi zott ság dön té se i rõl a (2) be kez dés sze rin ti tar ta lom -
mal nap ra kész nyil ván tar tást ve zet.

(2) Az 5.  § (2) be kez dé sé nek a)–b) pont jai sze rin ti
 pályázati fel hí vás ra a tan fo lyam szer ve zõ to vább kép zé si
prog ra mot nyújt be. A prog ram nak tar tal maz nia kell – az
Fktv.-ben a kép zé si prog ram tar tal má ra elõ ír ta kon túl me -
nõ en – a to vább kép zés

a) cí mét, for má ját, cél cso port ját (a to vább kép zés ben
érin tett jo go sult sá gi szak te rü le tet);

b) rész le tes szak mai tar tal mát, így kü lö nö sen elõ adó it,
szer ve zõ jét;

c) he lyét és mód ját, ide jét, dí ját;
d) a je lent ke zé si ha tár ide jét és a je lent ke zés he lyét.
A szak bi zott ság a prog ram tar tal má ra to váb bi kö ve tel -

mé nye ket ál la pít hat meg.

(3) A 3.  § (4) be kez dé sé nek b)–h) pont ja i ban megha -
tározott to vább kép zé si te vé keny sé gek ér té ke lé sét a 9.  §
(3)–(4) be kez dé sé ben és a 2. mel lék let ben fog lal tak figye -
lembe véte lével a szak ma gya kor ló ké rel mez he ti a szak bi -
zott ság tól. A ké re lem nek a (2) be kez dés a)–b) pont ja it tar -
tal maz nia kell.

8.  §

(1) A tan fo lyam szer ve zõ iga zo lást ál lít ki a tan fo lyam
részt ve võ je szá má ra, amely tar tal maz za a szak ma gya kor ló 

ne vét, lak cí mét, név jegy zé ki szá mát, a to vább kép zés azo -
no sí tó ada ta it (he lyét, ide jét, tár gyát, szak bi zott ság ál tal
meg ál la pí tott pont ér té két). Ezen iga zo lást ha la dék ta la nul,
de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül kell a részt ve võ nek
 átadni. A szak ma gya kor ló ezen iga zo lást kö te les meg -
õrizni, és a név jegy zé ket ve ze tõ szerv ké ré sé re be mu tat ni.

(2) A tan fo lyam szer ve zõ az (1) be kez dés sze rin ti iga zo -
lást a to vább kép zést kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül meg kül di 
a név jegy zé két ve ze tõ szerv nek.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép
 hatályba, egy ide jû leg az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la -
ko zás kap csán szük sé ges egyes épí tés üggyel kap cso la tos
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 121/2004.
(IV. 29.) Korm. ren de let 29.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül
meg kell tar ta ni a szak bi zott sá gok elsõ ülé sét.

(3) Az elsõ to vább kép zé si idõ szak 2007. ja nu ár 1-jén
kez dõ dik. Aki nek a szak ma gya kor lá si jo go sult sá ga ér vé -
nyes sé gé nek meg újí tá sa 2007. ja nu ár 1. és 2011. de cem -
ber 31. kö zöt ti idõ szak ban ese dé kes, a kö te le zõ tar tal mú
to vább kép zést tel jes kö rû en, a sza ba don vá laszt ha tó tar tal -
mú to vább kép zést pe dig idõ ará nyo san kell tel je sí te nie
a jo go sult ság le jár tá tól szá mí tott 1 éven be lül.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en, aki nek a szak ma gya kor -
lá si jo go sult sá ga ér vé nyes sé gé nek meg újí tá sa 2007. ja -
nuár 1. és de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban ese dé kes,
 annak jo go sult sá ga az zal a fel té tel lel újít ha tó meg, hogy a
to vább kép zé si fel té te lek kö zül a kö te le zõ tar tal mú to vább -
kép zést tel jes kö rû en, a sza ba don vá laszt ha tó tar tal mú
 továbbképzést pe dig idõ ará nyo san tel je sí ti a jo go sult ság
meg újí tá sá tól szá mí tott 1 éven be lül, el len ke zõ eset ben az
1 év el tel té vel jo go sult sá ga au to ma ti ku san meg szû nik.

10.  §

(1) A fel vo nók és a moz gó lép csõk épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé sé rõl, üze mel te té sé rõl, el len õr zé sé rõl és az
 ellenõrökrõl  szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Felvkr.) 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el len õri en ge délyt a tan fo lya mi és vizs ga kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét köve tõen a 4. a) mel lék let nek meg -
fe le lõ tar ta lom mal elõ ter jesz tett ké re lem alap ján a fel vo -
nók és moz gó lép csõk ese té ben a 4. b) mel lék let sze rin ti
for ma nyom tat vá nyon az Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ
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 Innovációs Kht. (a továb biak ban: ÉMI) adja ki. Az en ge -
dély öt évig ér vé nyes. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá ra
(a továb biak ban: EGT ál lam pol gár) szak kép zett sé gé nek
el is me ré sét az el len õri en ge dély ki adá sá val egy el já rás ban
az ÉMI vég zi, a ké re lem hez a kül föl di bi zo nyít vá nyok és
ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény VI. fe -
je ze te elõ írásainak meg fe le lõ, a kül dõ vagy szár ma zá si
 állam ille té kes ha tó sá ga ál tal ki ál lí tott ok le vél hi te les ma -
gyar nyel vû for dí tá sát kell mel lé kel ni. A fel vo nó- és moz -
gó lép csõ el len õrök nek 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen kü lön
jog sza bály ban mag ha tá ro zott to vább kép zés ben kell részt
ven ni ük. A to vább kép zé si idõ sza kot köve tõen el len õri
 engedélyük csak a to vább kép zés tel je sí té sé rõl  szóló iga zo -
lás alap ján újít ha tó meg.”

(2) A Felvkr. 6.  §-ának (8)–(9) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(8) Aki az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ha tály ban
volt jog sza bá lyok alap ján fel vo nó szak ér tõ vagy fel vo nó -
fel ügye lõi jo go sult sá got szer zett, 2006. de cem ber 5-ig
foly tat hat el len õri te vé keny sé get. Ez a jo go sult ság moz gó -
lép csõ re vo nat ko zó an is ki ter jeszt he tõ há rom év moz gó -
lép csõ ter ve zé si, sze re lé si vagy kar ban tar tá si gya kor lat
iga zo lá sa ese tén. Aki köz le ke dé si lé te sít mé nyek ben lévõ
moz gó lép csõk re vo nat ko zó gép ke ze lõi tan fo lya mot vég -
zett és ered mé nyes vizs gát tett, a fen ti ha tár idõn be lül
moz gó lép csõ-el len õri te vé keny sé get foly tat hat.

(9) Azok a fel vo nó el len õrök, akik ered mé nyes fel vo nó -
szak ér tõi vagy fel vo nó fel ügye lõi vizs gát tet tek és bi zo nyí -
ta ni tud ják (mun kál ta tói iga zo lás sal, mun ka- vagy meg -
bízási szer zõ dés sel, il let ve szak mai ér dek-kép vi se le ti
szerv iga zo lá sá val), hogy a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ en Ma gyar or szá gon leg alább tíz éven ke resz tül fel vo nó -
el len õr ként, fel vo nó szak ér tõ ként, il let ve fel vo nó fel ügye -
lõ ként te vé keny ked tek, fel vo nó el len õri en ge dé lyük ér vé -
nyes sé ge alatt elõ ter jesz tett ké rel mük alap ján men te sül nek 
az (1) be kez dés a) pont já ban elõ írt fel té tel tel je sí té se alól.”

11.  §

Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség gel kap cso la tos
adat szol gál ta tás ról  szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm. ren -
de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) Az épí tés fel ügye le ti el len õr zés ha té kony sá gá nak
nö ve lé se ér de ké ben, a szük sé ges vizs gá la tok el vég zé sé re,
az el já ró épí tés fel ügye le ti ha tó ság meg ke re sé sé re, az
 ellenõrzésben részt kell ven ni más, épí tés fel ügye le ti fel -
ada tot el lá tó szer vek nek, ide ért ve a sa já tos épít mény faj ták
sze rin ti ha tó sá go kat is.”

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

1. melléklet
a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Továbbképzés szervezõje

A to vább kép zés szer ve zõ je az aláb bi szak ma gya kor lá si
jo go sult ság gal ren del ke zõ szak ma gya kor lók ese té ben a
Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra:

– a te rü le ti mér nö ki ka ma ra ál tal nyil ván tar tott szak ma -
gya kor lá si jo go sult ság gal ren del ke zõk (épí té sze ti-mû sza -
ki ter ve zõ, épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ, te le pü lés ter ve zõ);

– a fel vo nó- és moz gó lép csõ-el len õr;
– a szak te rü let sze rint a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra ille -

té kességi kö ré be tar to zó szak irá nyú fel sõ-, il let ve kö zép -
fo kú vég zett sé gû épí té si mû sza ki el len õr, il let ve fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ.

A to vább kép zés szer ve zõ je az aláb bi szak ma gya kor lá si
jo go sult ság gal ren del ke zõ szak ma gya kor lók ese té ben a
Ma gyar Épí tész Ka ma ra:

– a te rü le ti épí tész ka ma ra ál tal nyil ván tar tott szak ma -
gya kor lá si jo go sult ság gal ren del ke zõk (épí té sze ti-mû sza -
ki ter ve zõ, épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ, te le pü lés ter ve zõ);

– a szak te rü let sze rint a Ma gyar Épí tész Ka ma ra ille té -
kességi kö ré be tar to zó szak irá nyú fel sõ-, il let ve közép -
fokú vég zett sé gû épí té si mû sza ki el len õr, il let ve fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ.

2. melléklet
a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Szabadon választható témakörök pontértékei

A to vább kép zé si idõ szak alatt a sza ba don vá laszt ha tó
té ma kö rök ben a szak ma gya kor ló nak leg alább 20 pon tot, a
to vább kép zést idõ ará nyo san tel je sí tõ ese té ben éven te leg -
alább 4 pon tot kell tel je sí te ni az aláb bi ak figye lembe véte -
lével:

– szak mai tan fo lyam al kal man ként leg fel jebb 10 pont;
– szak irá nyú, a szak ma gya kor lá si jo go sult ság hoz kap -

cso ló dó fel sõ fo kú, leg alább négy fél éves poszt gra du á lis
kép zés (a te le pü lés ter ve zõk ese té ben a jo go sult ság fel té te -
le ként sza bott egye te mi szin tû poszt gra du á lis kép zé sen
 felüli kép zés) 20 pont;

– szak mai te vé keny sé gért ka pott Kos suth-díj, to váb bá
Szé che nyi-díj 20 pont, egyéb szak mai díj leg fel jebb
10 pont;

– szak irá nyú te vé keny ség ben szer zett PhD vagy DLA
cím el nye ré se 20 pont;

– ha zai vagy kül föl di szak mai elõ adá son, kon fe ren ci án
való rész vé tel hall ga tó ként al kal man ként leg fel jebb
3 pont;

– ha zai vagy kül föl di szak mai elõ adá son, kon fe ren ci án
való rész vé tel elõ adó ként al kal man ként leg fel jebb 5 pont;

– szak mai ta nul mány úton való rész vé tel be szá mo ló val
tör té nõ iga zo lá sa al kal man ként leg fel jebb 3 pont;
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– szak mai pub li ká ció (szak mai cikk) köz zé té te le szak -
mai fo lyó irat ban al kal man ként leg fel jebb: ön ál ló szer zõ -
ként 3 pont, társ szer zõ ként 1 pont;

– op po nen si te vé keny ség PhD vagy DLA szak irá nyú
szak dol go zat ese tén 2 pont;

– PhD té ma ve ze tés a je lölt si ke res vé dé se ide jén
3 pont;

– tu do má nyos szak könyv, egye te mi, fõ is ko lai jegy zet
vagy más ok ta tá si anyag ké szí té se szer zõ ként leg fel jebb
10 pont, társ szer zõ ként leg fel jebb 5 pont, a könyv szer -
kesz té si mun ká já ért leg fel jebb 5 pont;

– az adott szak te rü le ten, nem fõ te vé keny ség ként vég -
zett ok ta tói te vé keny ség ta nul má nyi fél éven ként leg fel -
jebb 2 pont;

– or szá gos terv pá lyá za ton való ered mé nyes rész vé tel
leg fel jebb 5 pont.

A Kormány
104/2006. (IV. 28.) Korm.

rendelete

a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési,
valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság

szabályairól

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek h) és q) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a te le pü lés fej lesz té si kon cep ció ki vé te lé vel min den

te le pü lés ren de zé si esz köz (a to váb bi ak ban együtt: te le pü -
lés ren de zé si terv do ku men tá ció) ké szí té sé re és az ezek hez
ese ten ként kap cso ló dó te vé keny sé gek re;

b) min den épít mény (épít mény, épít mény rész, épít -
mény együt tes), épí té si mun ka, épí té si te vé keny ség kü lön
jog sza bály sze rin ti épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge dé -
lye zé sé hez és mû sza ki meg va ló sí tá sá hoz (ki vi te le zé sé hez) 
szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció ké szí té -
sé re és az eh hez ese ten ként kap cso ló dó te vé keny sé gek re;

c) az épí tett kör nye zet ter ve zé sé vel, ki vi te le zé sé vel,
va la mint fenn tar tá sá val, hasz ná la tá val, mû köd te té sé vel,
meg õr zé sé vel kap cso la tos, meg bí zás alap ján vég zett épí -
tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség re.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. te le pü lés ter ve zé si te vé keny ség: az Étv. 7.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) és c) pont ja i ban, a 14.  §-ának (2)–(4) be kez -
dé se i ben meg ha tá ro zott te le pü lés ren de zé si esz kö zö ket
alá tá masz tó és jó vá ha gyan dó mun ka ré sze i nek ké szí té se;

2. te le pü lés ter ve zé si te vé keny ség hez ese ten ként kap -
cso ló dó te vé keny sé gek:

a) az 1. pont ban meg ha tá ro zott do ku men tá ci ók és ter -
vek ké szí té sét meg elõ zõ vagy az zal össze füg gõ, il let ve azt
köz vet le nül szol gá ló te vé keny ség (adat gyûj tés, fel mé rés
stb. ké szí té se);

b) az Étv. 23.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti telekala -
kítási terv (mint épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció)
 készítése;

3. épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si te vé keny ség: az Étv.
34.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rá sok hoz
szük sé ges, az Étv. 32.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti épí té -
sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció el ké szí té se;

4. épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si te vé keny ség hez ese ten -
ként kap cso ló dó te vé keny sé gek:

a) az épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció ké szí té sét
meg elõ zõ vagy az zal össze füg gõ, il let ve azt köz vet le nül
szol gá ló mû sza ki ter ve zés, kü lö nö sen az ál la pot fel mé ré si
terv, mû sza ki elõ terv, ta nul mány terv, ter ve zé si prog ram,
az épít mény ren del te tés sze rû hasz ná la tá hoz, il let ve meg -
va ló sí tá sá hoz, üze mel te té sé hez szük sé ges tech no ló gi ai
ter ve zés;

b) a ter ve zést meg ala po zó, azt elõ ké szí tõ, a ter ve zés hez 
kap cso ló dó szak ér tõi te vé keny ség, a terv do ku men tá ció
 részét ké pe zõ szak vé le mé nyek ké szí té se (pl. hõ tech ni kai,
akusz ti kai, geo tech ni kai vizs gá lat és szak vé le mény, szá -
mí tás, mû sza ki ál la pot le írá sa és ér té ke lé se stb.), épí té si
ge o dé zia ké szí té se;

c) a terv el len õri te vé keny ség: kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mû sza ki meg va ló sí tá si, ki vi te li terv do ku -
men tá ció(rész) – kü lö nö sen az Étv. 31.  §-ának (1)–(4),
 valamint 33.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti –
meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se;

d) ter ve zõi mû ve ze tés: az Étv. 33.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak sze rint a ter ve zés sel kap cso la to san a ki vi -
te le zés so rán fel me rü lõ szak kér dé sek meg ol dá sa, terv-
 egyeztetések le foly ta tá sa, to váb bá az épí té sze ti-mû sza ki
ter vek nek meg fe le lõ meg va ló sí tás ban való köz re mû kö dés
az épít te tõ vel kö tött meg bí zás alap ján;

5. épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség: az Étv.
32.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, va la mint az
Étv. 16.  §-ának (1) be kez dé sé vel kap cso la tos te vé keny ség;

6. épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség hez ese -
tenként kap cso ló dó te vé keny sé gek: az épí té sze ti-mû sza ki,
va la mint a te le pü lés ren de zés sel kap cso la tos ta nács adás,
 illetve ja vas lat té tel;
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7. EGT ál lam pol gár: az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam pol gá ra;

8. ter ve zé si jo go sult ság: az 1–4. pont ban fel so rolt te vé -
keny sé gek gya kor lá sa, a te rü le ti mér nö ki ka ma ra, il let ve a
te rü le ti épí tész ka ma ra (a to váb bi ak ban együtt: te rü le ti
szak mai ka ma ra) ál tal köz igaz ga tá si el já rás so rán ki adott
ha tá ro zat tal, a ter ve zés tel jes idõ sza ká ban név jegy zé ki be -
jegy zés sel;

9. szak ér tõi jo go sult ság: az 5–6. pont ban fel so rolt
 tevékenységek gya kor lá sa, a te rü le ti szak mai ka ma ra ál tal
köz igaz ga tá si el já rás so rán ki adott ha tá ro zat tal, a szak ér tõi 
te vé keny ség tel jes idõ sza ká ban név jegy zé ki be jegy zés sel;

10. szak ma gya kor lá si te vé keny ség: az 1–6. pont ban
fog lalt va la mennyi te vé keny ség gya kor lá sa;

11. szak ma gya kor lá si jo go sult ság: az 1–6. pont ban fel -
so rolt te vé keny sé gek gya kor lá sa, a te rü le ti szak mai ka ma -
ra ál tal köz igaz ga tá si el já rás so rán ki adott ha tá ro zat tal, a
szak ma gya kor lás tel jes idõ sza ká ban név jegy zé ki be jegy -
zés sel;

12. hoz zá tar to zó: a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 172.  §-ának g) pont -
já ban fel so rolt sze mé lyek.

2.  §

(1) Ön ál ló szak ma gya kor lá si te vé keny sé get – a (3) és
(4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – ma gyar ál lam pol -
gár, le te le pe dé si en ge déllyel ren del ke zõ har ma dik or szág
ál lam pol gá ra, va la mint a Ma gyar or szá gon gaz da sá gi cél -
lal le te le ped ni szán dé ko zó EGT ál lam pol gár ak kor foly tat -
hat, ha ké rel mé re a kép zé si szak sze rint ha tás kör rel ren del -
ke zõ te rü le ti szak mai ka ma ra szak ma gya kor lá si jo go sult -
sá got ál la pí tott meg és a nyil ván tar tás ba (a továb biak ban:
név jegy zék) be je gyez te.

(2) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak
fel té te lei:

a) ka ma rai tag ság – a (3)–(5) be kez dé sek ben fog lalt
 kivételekkel – az aláb bi ak sze rint:

aa) a 6.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza kok ese té -
ben a la kó hely sze rint ille té kes te rü le ti mér nö ki ka ma rá -
ban, il let ve

ab) a 7.  §-ban meg ha tá ro zott sza kok ese té ben a la kó -
hely sze rint ille té kes te rü le ti épí tész ka ma rá ban;

b) az e ren de let ben meg ha tá ro zott szak mai fel té te lek
tel je sí té se (vég zett ség és gya kor lat);

c) a jo go sult sá gi vizs ga le té te lé nek vagy a jo go sult sá gi
vizs ga aló li men tes ség iga zo lá sa a (3) be kez dés ben és az
(5) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott sze mé lyek ki vé -
te lé vel.

(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott épí tész mér -
nö ki vagy ez zel egyen ér té kû nek el is mert ok le vél lel ren -
del ke zõ, és Ma gyar or szá gon gaz da sá gi cél lal le te le ped ni
nem szán dé ko zó EGT ál lam pol gár szak ma gya kor lá si
 tevékenységet ak kor foly tat hat, ha

a) az e ren de let ben meg ha tá ro zott szak mai fel té te le ket
tel je sí ti;

b) a Bu da pes ti Épí tész Ka ma ra el kü lö ní tet ten ve ze tett
név jegy zék be be jegy zi, amely a te vé keny ség el vég zé sé ig,
de leg fel jebb egy évig ér vé nyes.

(4) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett har ma dik or szág
ál lam pol gá ra szá má ra vi szo nos ság alap ján ál la pít ha tó meg 
szak ma gya kor lá si jo go sult ság.

(5) A szak ma gya kor lás ra ka ma rai tag ság nél kül jo go -
sult

a) a ka ma rai tag ság ra nem jo go sí tó vég zett ség gel ren -
del ke zõ, e ren de let hatályba lépése elõtt szak ma gya kor lá si
jo go sult sá got szer zett – a kü lön név jegy zék be be jegy zett – 
sze mély;

b) a Ma gyar or szá gon gaz da sá gi cél lal le te le ped ni nem
szán dé ko zó – az el kü lö ní tet ten ve ze tett név jegy zék be
 bejegyzett – EGT ál lam pol gár;

c) a ter ve zõ és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té szek
szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Mkt.) 1.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ese ti
ter ve zõi en ge déllyel ren del ke zõ sze mély.

A SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁG
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZAKMAI FELTÉTELEI

Szakirányú végzettség

3.  §

(1) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott kre di tér té kû – ok le vél -
lel iga zolt – szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség szük sé ges.

(2) A te le pü lés ter ve zé si, az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si 
és az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság meg ál la pí -
tá sa so rán – a (3)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
szak irá nyú

a) a leg alább 5 éves akk re di tált tan ter vû egye te mi
 szintû, il let ve mes ter fo ko za tú,

b) a leg alább 4 éves akk re di tált tan ter vû egye te mi
 szintû alap kép zés, il let ve fõ is ko lai szin tû, va la mint

c) a leg alább 3 éves akk re di tált tan ter vû egye te mi
 szintû alap kép zés, il let ve fõ is ko lai szin tû
ok le vél lel – ese ten ként az ok le vél mel lék le té vel, il let ve
lec ke könyv vel – ta nú sí tott vég zett ség, amely nek kép zé si
cél ja, il let ve az ok le vél szint je sze rin ti kre dit pon tok ban
(vagy fél év órák ban) meg ha tá ro zott kö ve tel ményt kielé -
gíti.
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(3) A Ma gyar Épí tész Ka ma ra ha tás kö ré be tar to zó te le -
pü lés ter ve zé si szak te rü le ten a jo go sult ság meg ál la pí tá sa
so rán a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti:

a) ok le ve les te le pü lés mér nök, il let ve a (8) és (9) be kez -
dés sze rint ez zel egyen ér té kû vég zett ség te kint he tõ szak -
irá nyú nak, va la mint

b) leg alább két éves, akk re di tált szak irá nyú kép zést
nyúj tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – az épí tés ügyért fe le -
lõs mi nisz ter és az or szá gos szak mai ka ma ra vé le mé nyé -
nek be szer zé sét köve tõen – ki ala kí tott kép zé si terv alap ján 
szak irá nyú kép zés sel ki egé szít ve

ba) az ok le ve les épí tész mér nök,
bb) az ok le ve les táj épí tész mér nök, ok le ve les táj- és

kert épí tész mér nök, vagy ok le ve les táj- és kert épí tész
 szakos ker tész mér nök
vég zett ség te kint he tõ szak irá nyú nak.

(4) A Ma gyar Épí tész Ka ma ra ha tás kö ré be tar to zó épí -
té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten a ter ve zé si jo go sult ság meg -
ál la pí tá sá hoz a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti

a) ok le ve les épí tész mér nök,
b) 2003. ja nu ár 1. után meg szer zett ok le ve les épí tész

ter ve zõ mû vész,
c) egye te mi szin tû ok le ve les épí tész,

il let ve a (8) és (9) be kez dés sze rint ez zel egyen ér té kû vég -
zett ség te kint he tõ szak irá nyú nak.

(5) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti, il let ve a (8) és
(9) be kez dés sze rint ez zel egyen ér té kû vég zett ség te kint -
he tõ szak irá nyú nak:

a) az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi, va la mint te le pü lés -
ter ve zé si szak ági, to váb bá a mér nö ki ka ma rák ha tás kö ré be 
tar to zó tar tó szer ke ze ti ter ve zé si jo go sult ság megállapí -
tása, va la mint

b) a jog sza bállyal vé det té nyil vá ní tott épít ménnyel
kap cso la tos, va la mint jog sza bállyal vé det té nyil vá ní tott
te rü le ten (vi lág örök ség, mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten,
mû em lé ki kör nye zet ben, táj vé de lem vagy he lyi vé de lem
alatt álló te rü le ten) új épít mény lé te sí té sé vel és meg lé võ
épít mény tö me gét meg vál toz ta tó át ala kí tá sá val kap cso la -
tos épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si te vé keny ség, to váb bá jog -
sza bállyal vé det té nyil vá ní tott in gat la non és jog sza bállyal
vé det té nyil vá ní tott te rü le ten te lek ala kí tá si terv ké szí té se
ese tén.

(6) A mér nö ki ka ma rák ha tás kö ré be tar to zó szak te rü le -
te ken a (2) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti vég zett ség az
épí tés ügyi-mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság, va la mint ve ze tõ 
ter ve zõi cím meg ál la pí tá sá nál ak kor szak irá nyú, ha az
adott szak te rü le ten nincs ma ga sabb szin tû alap kép zés.

(7) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti ok le ve lek szak irá nyá nak 
meg fe le lõ te vé keny sé gi kö rök jegy zé két – a kép zé si cél lal
össz hang ban – az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) köz zé te szi.

(8) Ha a vég zett sé get iga zo ló ok le vél bõl a szak irány,
 illetve an nak a (2) be kez dés sze rin ti – a szak ma gya kor lá si
jo go sult sá got meg ala po zó – szint je nem ál la pít ha tó meg,

ak kor az ok le vél szak irá nyá ról a (9) be kez dés ben meg -
határozott, az or szá gos szak mai ka ma ra ál tal mû köd te tett
bi zott ság jo go sult szak ér tõ ként vé le ményt nyil vá ní ta ni a
név jegy zék be tör té nõ be jegy zé si el já rás so rán, ame lyet a
jo go sult ság meg ál la pí tá sa kor a te rü le ti ka ma ra kö te le zõ en
figye lembe vesz.

(9) A bi zott ság el nö két és két tag ját az ille té kes or szá gos 
ka ma ra je lö li. A bi zott ság tag ja to váb bá az ille té kes
 miniszter ál tal meg bí zott sze mély, va la mint tag ja az adott
szak sze rint ille té kes, az or szá gos szak mai ka ma rák ál tal
fel kért fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se lõ je. A bi zott ság
mû kö dé si rend jét az ille té kes or szá gos szak mai ka ma ra
 állapítja meg.

A szakmai gyakorlat

4.  §

(1) Szak mai gya kor la ti idõ ként a szak irá nyú fel sõ fo kú
vég zett ség meg szer zé sét köve tõen, a ké rel me zett szak ma -
gya kor lá si te vé keny sé gi szak te rü let nek meg fe le lõ

a) te le pü lés ter ve zõi,
b) épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
c) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben épí té sze ti-mû sza ki szak -

tárgy-ok ta tói,
d) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben te le pü lés ter ve zé si szak -

tárgy-ok ta tói,
e) épí tés ügyi-mû sza ki szak ér tõi,
f) épí té si mû sza ki el len õri,
g) fe le lõs mû sza ki ve ze tõi,
h) be ru há zás le bo nyo lí tói,
i) épí tés ügyi igaz ga tá si,
j) az épí tés üggyel kap cso la tos ku ta tá si, fej lesz té si,
k) táj vé del mi igaz ga tá si

te vé keny ség foly ta tá sá nak idõ tar ta mát, va la mint a (7) be -
kez dés ben fog lal ta kat kell figye lembe ven ni.

(2) Szak mai gya kor la ti idõ ként figye lembe ve he tõ to -
váb bá a szak irá nyú akk re di tált

a) ki egé szí tõ kép zés – a 3.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja 
és a 19.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett kép zés
ki vé te lé vel –,

b) poszt gra du á lis kép zés,
c) a szak mai ka ma ra ál tal el is mert mes ter kép zés

el vég zé sé nek idõ tar ta ma is.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti szak mai gyakor -
lati idõ

a) a te le pü lés ter ve zé si jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz 5 év;
b) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si jo go sult ság meg ál la -

pí tá sá hoz
ba) a 3.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti vég zett -

ség ese tén 5 év;
bb) a 3.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont jai sze rin ti vég -

zett ség ese tén 7 év;
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c) az épí té sze ti-mû sza ki és te le pü lés ter ve zé si ve ze tõ
ter ve zõi cím hez, és az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go -
sult ság meg ál la pí tá sá hoz

ca) a 3.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti vég zett -
ség ese tén 8 év;

cb) a 3.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont jai sze rin ti vég -
zett ség ese tén 10 év.

(4) A te le pü lés ter ve zé si jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz
a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott gya kor la ti idõ
szak mai tar tal mát

a) az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott terve -
zési, vagy

b) leg alább 3 év te le pü lés ter ve zé si és 2 év köz igaz ga -
tás ban vég zett te le pü lés ren de zé si, vagy az (1) be kez dés
d) pont ja sze rin ti
gya kor lat tal kell iga zol ni.

(5) Az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si jo go sult ság meg ál -
la pí tá sá hoz a (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
gya kor la ti idõt a szak te rü let nek meg fe le lõ ter ve zé si gya -
kor lat tal kell iga zol ni.

(6) Az épí té sze ti-mû sza ki ve ze tõ ter ve zõi cím meg ál la -
pí tá sá hoz a (3) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott gya -
kor la ti idõ szak mai tar tal mát

a) a ké rel me zett szak te rü let nek meg fe le lõ ter ve zé si, vagy
b) leg alább 5 éves, a ké rel me zett szak te rü let nek meg fe -

le lõ ter ve zé si és az (1) be kez dés a)–d), il let ve i)–j) pont jai
sze rin ti
gya kor lat tal kell iga zol ni.

(7) A szak mai ka ma rai tag ság ra, il let ve ter ve zé si fel adat 
el vég zé sé re meg fe le lõ idõ tar ta mú ter ve zé si gya kor lat hi á -
nya  miatt még nem jo go sult szak irá nyú egye te mi vég zett -
sé gû sze mély csak jo go sult ság gal ren del ke zõ ter ve zõ mel -
lett, társ ter ve zõ ként foly tat hat ter ve zé si te vé keny sé get, és
sze rez het ter ve zé si szak mai gya kor la tot.

(8) Az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság meg ál -
la pí tá sá nál a (3) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott gya -
kor la ti idõ szak mai tar tal ma – a (9) be kez dés ben fog lalt
 eltérésekkel – az (1) be kez dés ben fel so rolt, a ké rel me zett
szak te rü let nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kel, il let ve ezek
egyi ké vel iga zol ha tó.

(9) Te le pü lés ter ve zé si szak ér tõi jo go sult ság, va la mint
ve ze tõ ter ve zõi cím meg ál la pí tá sá nál a (3) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott gya kor la ti idõ szak mai tar tal -
mát te le pü lés ter ve zé si, és leg fel jebb fe le rész ben köz igaz -
ga tás ban vég zett te le pü lés ren de zé si, il let ve az (1) be kez -
dés d) és j) pont já ban fog lalt szak irá nyú gya kor lat tal kell
iga zol ni.

A JOGOSULTSÁGI VIZSGA

5.  §

(1) A jo go sult sá gi vizs gát – amely a szak ma gya kor lás
szak te rü le te i hez kap cso ló dó el já rá si, jogi, pénz ügyi, szab -

vány- és mi nõ ség ügyi szak mai is me re tek el sa já tí tá sá nak
az iga zo lá sa – az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint az
or szá gos szak mai ka ma rák szer ve zik.

(2) A jo go sult sá gi vizs ga ál ta lá nos és kü lö nös rész bõl
áll. A jo go sult sá gi vizs ga kö ve tel mény-rend szert – a
6–7.  §-ok ban meg ha tá ro zott sza kok sze rint ille té kes fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek be vo ná sá val, va la mint az ille té kes
mi nisz ter egyet ér té sé vel – az or szá gos szak mai ka ma rák
dol goz zák ki, és a mi nisz ter te szi köz zé.

(3) A jo go sult sá gi vizs ga bi zott sá got (a továb biak ban:
vizs ga bi zott ság) az or szá gos szak mai ka ma rák hoz zák
 létre és mû köd te tik. A vizs ga bi zott ság el nök bõl, szak mai
el nök bõl és ta gok ból áll. A vizs ga bi zott ság el nö ke az ille -
té kes mi nisz ter ál tal meg bí zott sze mély, a szak mai el nö ke
az or szá gos szak mai ka ma ra szak te rü le ti kép vi se lõ je, tag -
jai a 6–7.  §-ok ban meg ha tá ro zott sza kok sze rin ti or szá gos
szak mai ka ma rák és ille té kes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
kép vi se lõi.

(4) A vizs ga bi zott ság tag ja i ból álló ta nács (az el nök,
a szak mai el nök és ta gok) vizs gáz tat, a szak ma gya kor lá si
jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz iga zo dó an szak te rü le tek
sze rint vál to zó össze té tel lel. A vizs gáz ta tó ta nács leg alább 
3 és leg fel jebb 6 tag ból áll hat.

(5) A jo go sult sá gi vizs ga bi zott ság lét re ho zá sá nak és
mû kö dé sé nek, to váb bá a vizs ga le bo nyo lí tá sá nak rész le tes 
el já rá si sza bá lya it – kü lö nö sen a je lent ke zés re, a vizs gáz -
ta tás ra és a vizs ga anyag hoz zá fé ré sé nek mód já ra vonat -
kozó ren del ke zé se ket – az or szá gos szak mai ka ma rák sza -
bály zat ban ha tá roz zák meg.

(6) A jo go sult sá gi vizs gá tól a szak ma gya kor lá si jo go -
sult sá got meg ál la pí tó te rü le ti szak mai ka ma ra – a ké re lem
el bí rá lá sa, il let ve a név jegy zék be tör té nõ be jegy zé si el já -
rás so rán – in do kolt eset ben rész ben vagy egész ben el te -
kint het, ha

a) a ké rel me zõ iga zolt szak mai gya kor la tá nak tar tal ma
– ka ma rai sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a vizs -
ga kö ve tel mé nyek is me re tét alá tá maszt ja,

b) a ké rel me zõ va la me lyik szak te rü le ten (te le pü lés ren -
de zé si, épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, épí tés ügyi mû sza ki
szak ér tõi, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi, épí té si mû sza ki el len -
õri, épí tés ügyi, al kal mas sá gi, köz igaz ga tá si) már ered mé -
nyes vizs gá val vagy szak vizs gá val ren del ke zik, és e vizs -
ga kö ve tel mény rend sze re a szak ma gya kor lá si jo go sult sá gi 
vizs ga kö ve tel mény rend sze ré vel tel jes kö rû en vagy rész -
ben meg egye zik, vagy

c) a ké rel me zõ be töl töt te 60. élet évét és a ké rel me zett
szak te rü le ten a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en leg alább
15 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.

(7) A jo go sult sá gi vizs ga díja 33 000 Ft, amely bõl
a vizs ga ál ta lá nos ré szé nek díja 10 000 Ft. A jo go sult sá gi
vizs ga – si ker te len ség ese tén rész ben vagy egész ben –
meg is mé tel he tõ. A pót vizs ga díja a jo go sult sá gi vizsga-
 díjjal azo nos.
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(8) A jo go sult sá gi vizs ga dí ját a jo go sult sá gi vizs gá ra
tör té nõ je lent ke zés kor kell meg fi zet ni a vizs gát szer ve zõ
or szá gos szak mai ka ma ra ré szé re. A jo go sult sá gi vizs ga
díj ár ól a szer ve zõ or szá gos szak mai ka ma ra el kü lö ní tett
nyil ván tar tást ve zet. A díj ki zá ró lag a vizs ga szer ve zés,
 -lebonyolítás fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

A szakmai kamarák hatásköre 
az egyes szakképesítések szerint

6.  §

(1) A te rü le ti mér nö ki ka ma rák – a (2) be kez dés ben és
a 8.  §-ban fog lalt ki egé szí tés sel – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti

a) anyag mér nö ki,
b) épí tész mér nö ki,
c) bá nya- és geo tech ni kai,
d) bio mér nö ki,
e) biz ton ság tech ni kai,
f) egész ség ügyi mér nö ki,
g) élel mi szer mér nö ki,
h) ener ge ti kai,
i) épí tõ mér nö ki,
j) er dõ mér nö ki,
k) fa ipa ri mér nö ki,
l) fo lya mat sza bá lyo zó mér nö ki,
m) föld mé rõ és tér in for ma ti kai mér nö ki,
n) gé pész mér nö ki,
o) ko hó mér nö ki,
p) kör nye zet mér nö ki,
q) köz le ke dés mér nö ki,
r) könnyû ipa ri mér nö ki,
s) me zõ gaz da sá gi gé pész mér nö ki,
t) mû sza ki in for ma ti kai mér nö ki,
u) olaj- és gáz mér nö ki,
v) pa pír ipa ri mér nö ki,
w) te le pü lés mér nö ki,
x) vil la mos mér nö ki,
y) ve gyész mér nö ki

sza ko kon szer zett szak kép zett ség gel ren del ke zõk szak ma -
gya kor lá si jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá ra, il let ve név -
jegy zé ki be jegy zé sé re ren del kez nek ha tás kör rel az 1. mel -
lék let I. ré szé ben fel so rolt épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
a 2. mel lék let II. ré szé ben fel so rolt te le pü lés ter ve zé si szak -
ági ter ve zé si, va la mint a 3. mel lék let I. ré szé ben fel sorolt
épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi szak te rü le te ken.

(2) A szak ma gya kor lá si jo go sult sá got meg ál la pí tó
szak mai ka ma ra az (1) be kez dés ben fel so rolt sza kok sze -
rin ti név jegy zé ki be so ro lá son be lül az ok ta tá si rend szer
szak irá nya i nak, va la mint a szak mai gya kor lat tény le ges
tar tal má nak meg fe le lõ szak te rü le tet is meg ál la pít hat.

7.  §

A te rü le ti épí tész ka ma rák – a 8.  §-ban fog lalt ki egé szí -
tés sel – a kü lön jog sza bály sze rin ti

a) épí tész mér nö ki,
b) bel sõ épí té sze ti,
c) táj- és kert épí tész mér nö ki,
d) táj épí tész mér nö ki,
e) te le pü lés mér nö ki

sza ko kon szer zett szak kép zett ség gel ren del ke zõk szak ma -
gya kor lá si jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá ra, il let ve név -
jegy zé ki be jegy zé sé re ren del kez nek ha tás kör rel az 1. mel -
lék let II. ré szé ben fel so rolt épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
va la mint a 2. mel lék let ben fel so rolt te le pü lés ter ve zé si,
 településtervezési szak ági és a 3. mel lék let II. ré szé ben fel -
so rolt épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi szak te rü le te ken.

8.  §

A 6–7.  §-ban fel so rolt sza kok ki egész ül het nek azok kal
az egyéb – az itt fel so rolt sza kok tól el té rõ meg ne ve zé sû –
vég zett sé gi sza kok kal, ame lyek a 3.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti szak irá nyú ság kö ve tel mé nye it ki elé gí tik.

MÁ SO DIK RÉSZ

A SZAKMAGYAKORLÁSI TEVÉKENYSÉG

A településtervezési, az építészeti-mûszaki tervezési
és a tervellenõri tevékenység

9.  §

(1) Ön ál ló te le pü lés ter ve zé si, il let ve épí té sze ti-mû sza ki 
ter ve zé si te vé keny ség a 4.  § (3) be kez dé sé ben meghatá -
rozott gya kor la ti idõ tõl füg gõ en ter ve zé si jo go sult ság gal
foly tat ha tó.

(2) Ter ve zé si jo go sult ság gal a ter ve zé si szak te rü le ten
a ter ve zõi te vé keny ség a (3) és (4) be kez dés ben fog lalt
 eltéréssel tel jes kö rû en vé gez he tõ.

(3) Az épí tész ka ma rák a ha tás kö rük be tar to zó építé -
szeti-mûszaki ter ve zé si szak te rü le te ken a 4.  § (3) be kez dé -
sé nek ba) pont já ban meg ha tá ro zott ter ve zé si gya kor la ti
idõ nél rö vi debb, de leg alább 2 éves ter ve zé si gya kor lat
 esetén a kü lön jog sza bály sze rin ti to vább kép zé si kö te le -
zett ség tel je sí té sé ig kor lá to zott körû ter ve zé si tevékeny -
ségi kört ál la pí ta nak meg. A kor lá to zott ter ve zé si te vé -
keny sé gi kör az 1. mel lék let II/B. fe je ze té ben meg ha tá ro -
zot tak  szerint:

a) az épí té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten az É2,
b) bel sõ épí té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten a BÉ2,
c) táj- és kert épí té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten a K2

ter ve zé si jo go sult ság gal foly tat ha tó te vé keny sé gi kör rel
egye zik meg.
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(4) A mér nö ki ka ma rák ha tás kö ré be tar to zó építé -
szeti-mûszaki ter ve zé si szak te rü le te ken – az ok le vél szak -
irá nyá tól, va la mint a ter ve zõi te vé keny ség mû sza ki tar tal -
má tól füg gõ en – a mér nö ki ka ma ra sza bály za tá ban meg -
állapított ter ve zé si szak te rü le te ken a 4.  § (3) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott gya kor la ti idõ nél rö vi debb, de
leg alább 2 éves ter ve zõi gya kor lat ese tén az e ren de let sze -
rin ti to vább kép zé si kö te le zett ség tel je sí té sé ig kor lá to zott
körû ter ve zé si te vé keny sé gi kört is meg ál la pít hat.

(5) A 4.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti vég zett -
ség gel és gya kor la ti idõ vel, va la mint ki emel ke dõ szak mai
is me re tek kel ren del ke zõ ter ve zõ ve ze tõ ter ve zõi cím irán ti 
ké rel met nyújt hat be az or szá gos szak mai ka ma rá hoz.

(6) A ve ze tõ ter ve zõi cím mel ren del ke zõ ter ve zõ terv -
ellenõrzésre is jo go sult azon a szak te rü le ten, ame lyen a
szak mai ka ma rá nál jo go sult ság gal ren del ke zik.

(7) Az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si szak te rü le te ken az
egyes ter ve zõi te vé keny sé gi kö rö ket az 1. mel lék let tar tal -
maz za.

(8) A te le pü lés ter ve zé si szak te rü le ten az egyes ter ve zõi
és szak ági ter ve zõi te vé keny sé gi kö rö ket a 2. mel lék let tar -
tal maz za.

(9) A ter ve zõ nek az ál ta la ké szí tett épí té sze ti-mû sza ki
ter ve ket, ira to kat és szá mí tá so kat, a ter ve zõi nyi lat ko za tot, 
terv el len õr zé si te vé keny ség nél a terv el len õri nyi lat ko za tot 
alá kell ír nia, és ez zel azo nos he lyen fel kell tün tet nie szak -
ké pe sí té sét, ér te sí té si cí mét (lak cím, szék hely, te lep hely),
va la mint a ter ve zõi név jegy zék ben sze rep lõ nyil ván tar tá si
szá mát. Az épí té si (lé te sí té si) en ge dély irán ti ké re lem mel -
lék le tét ké pe zõ, va la mint a ki vi te li terv do ku men tá ci ó ban
sze rep lõ ter ve zõi nyi lat ko za ton a ter ve zõ szak ké pe sí té sét
az ok le vél ben sze rep lõ meg ne ve zés sel azo nos mó don,
 rövidítés nél kül kell fel tün tet ni.

(10) A te le pü lés ren de zé si ter vek jó vá ha gyan dó mun ka -
ré sze it a te le pü lés ren de zõ ter ve zõ nek és a kö te le zõ alá tá -
masz tó mun ka ré sze ket ké szí tõ te le pü lés ren de zé si szak ági
ter ve zõ nek alá kell ír nia. A szak ági terv la po kat az an nak
ké szí té sé re jo go sult te le pü lés ren de zé si szak ági ter ve zõ
írja alá. Az alá írá sok kal azo nos he lyen fel kell tün tet ni a
ter ve zõk szak ké pe sí té sét és ter ve zõi név jegy zé ki szá mát.

(11) A ter ve zõ nek az ál ta la ké szí tett te le pü lés ren de zé si,
il let ve épí té sze ti-mû sza ki ter vet a meg bí zó nak tör té nõ
 átadástól szá mí tott leg alább 10 évig meg kell õriz nie.

(12) Nem foly tat hat te le pü lés ter ve zé si te vé keny sé get
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – ille té -
kességi te rü le tén a te le pü lés ren de zé si esz kö zök elõ ké szí -
té sé ben, vé le mé nye zé sé ben, dön tés ho za ta lá ban köz re mû -
kö dõ sze mély.

Az építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység

10.  §

(1) Ön ál ló épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség
a 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott gya kor la ti idõ tõl
füg gõ en szak ér tõi jo go sult ság gal foly tat ha tó.

(2) A szak ér tõi vizs gá lat nak – a meg bí zás ke re te in be -
lül – az ügy min den lé nye ges kö rül mé nyé re ki kell ter jed -
nie. Az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ kö te les meg bí zó já nak
fi gyel mét fel hív ni min den olyan tény re, amely az ál ta la
 ismert ada tok alap ján szak ér tõi vé le mé nyé nek ki ala kí tá sát
be fo lyá sol ja, és amely nek is me re te a meg bí zó nak ér de ke.

(3) A szak ér tõi vé le mé nyen fel kell tün tet ni a szak ér tõ
ne vét, szak ér tõi nyil ván tar tá si szá mát, a szak ér tõi szak te -
rü le té nek meg ne ve zé sét.

(4) Az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi szak te rü le te ket és
a név jegy zék ben al kal maz ha tó je lö lé se ket a 3. mel lék let
tar tal maz za.

HARMADIK RÉSZ

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása iránti
kérelem és mellékletei

11.  §

(1) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sát
 annál a – szak te rü let sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ – te rü -
le ti szak mai ka ma rá nál kell írás ban ké rel mez ni, amely nek
a ké rel me zõ tag ja.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel me zõ ne vét, cí mét, alá írá sát;
b) a ké rel me zõ azon sze mé lyi ada ta it, ame lyek a terü -

leti szak mai ka ma rai tag sá gá val való azo no sí tás hoz szük -
sé ge sek, il let ve a ka ma ra ál tal nyil ván tar tott ada ta i ban be -
kö vet ke zett vál to zást iga zo ló do ku men tu mo kat;

c) a ké re lem tár gyát; va la mint
d) an nak (azok nak) a szak ma gya kor lá si te vé keny ség -

nek a meg je lö lé sét, amely re (ame lyek re) a jo go sult ság
meg ál la pí tá sát (név jegy zék be való fel vé te lét) kéri.

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a szak irá nyú vég zett sé get (szük ség ese tén ki egé szí tõ 

ké pe sí tést) iga zo ló ok le vél hi te les má so la tát, ha ez a ka ma -
rai nyil ván tar tás ban nem áll ren del ke zés re;

b) a szak irány el bí rá lá sá hoz a lec ke könyv má so la tát
vagy az ok le vél mel lék le tét is be kell nyúj ta ni, ha a ké rel -
me zõ kre dit rend szer ben sze rez te meg az ok le ve lét, vagy
ha a ka ma ra azt a szak irány meg ál la pí tá sa ér de ké ben kéri;

c) a há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít -
ványt ab ban az eset ben, ha a név jegy zék be való fel vé telt a
ka ma rai tag fel vé tel idõ pont ját kö ve tõ egy éven túl ké rik,
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il let ve, ha a ka ma rai tag fel vé te li ké re lem hez er köl csi bi zo -
nyít ványt nem mel lé kel tek;

d) a név jegy zék be való be jegy zés hez kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj be fi ze -
té sét iga zo ló csekk szel vényt vagy an nak má so la tát;

e) a szak mai gya kor lat iga zo lá sát;
f) a jo go sult sá gi vizs ga ered mé nyes le té te lé nek vagy

a vizs ga aló li men tes ség iga zo lá sát.

(4) Az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság irán ti
ké re lem hez – a (3) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en –
mel lé kel ni kell a ké rel me zõ rész le tes szak mai tevékeny -
ségét be mu ta tó ön élet raj zát is.

(5) A vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél köz jegy zõ ál tal hi te -
le sí tett má so la ta he lyett az ere de ti do ku men tum egy ide jû
be mu ta tá sa ese tén el fo gad ha tó a be nyúj tott egy sze rû má -
so lat, amely re az ille té kes szak mai ka ma ra rá jegy zi az ere -
de ti vel való egye zés té nyét.

(6) Az Mkt. 1.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ese ti ter ve -
zõi en ge dély irán ti ké re lem hez a (3) be kez dés a)–e) pont -
ja i ban fog lal ta kon túl me nõ en mel lé kel ni kell:

a) az épít te tõ és a ter ve zõ hoz zá tar to zói mi nõ sé gét iga -
zo ló do ku men tu mo kat;

b) a vé gez ni kí vánt te vé keny ség fõbb ada ta it, kü lö nö -
sen a he lyét, a tár gyát és a jel le gét.

Az ese ti en ge dély egy évig ér vé nyes, amely a te vé keny -
ség el vég zé sé nek ide jé ig, de leg fel jebb egy év vel meg -
hosszab bít ha tó.

A vezetõ tervezõi cím megállapításának
sajátos szabályai

12.  §

(1) A ve ze tõ ter ve zõi cím irán ti ké re lem hez – a 11.  §
(3) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban fog lal ta kon túlme -
nõen – mel lé kel ni kell:

a) a ké rel me zõ rész le tes szak mai ön élet raj zát;
b) a ké rel me zõ ter ve zõi te vé keny sé gét be mu ta tó fon to -

sabb do ku men tu mo kat.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti do ku men tum nak
mi nõ sül a ter ve zõ ként vagy társ ter ve zõ ként ter ve zett te le -
pü lés ren de zé si, épít mény épí té sze ti-mû sza ki, vagy meg -
va ló sí tá si (ki vi te li), a szak te rü let szem pont já ból leg jel lem -
zõbb terv do ku men tu mai és szük ség sze rint a meg va ló sult
épít mény fény ké pei, to váb bá ter ve zé si pá lyá za tok terv lap -
jai, terv ta ná csi ál lás fog la lá sok, egyéb terv do ku men tu mok, 
dí jak, el is me ré sek.

(3) Az or szá gos szak mai ka ma ra a ve ze tõ ter ve zõi cím
meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met és mel lék le te it – a gya kor la ti
idõ szak mai tar tal ma alap ján, a (4) be kez dés ben fog lalt
 kivétellel – a ka ma ra sza bály za tá ban meg ha tá ro zott el já rás 
sze rint a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint bí rál ja el:

a) a be mu ta tott terv do ku men tu mok a kor sze rû tu do má -
nyos-tech ni kai szín vo nal nak meg fe lel nek-e;

b) a ter ve zé si fo lya mat ban való jár tas ság iga zol ha tó-e;
c) a meg ter ve zett és meg va ló sult épít mé nyek ter vei,

bel sõ épí té sze ti, táj- és kert épí té sze ti, te le pü lés ren de zé si
ter vek több ré tû és ma gas szak mai szín vo na lú ter ve zõi
 tevékenységet do ku men tál nak-e.

(4) Ve ze tõ ter ve zõi cí met kell meg ál la pí ta ni te le pü lés -
ter ve zé si, épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, bel sõ épí té sze ti,
va la mint táj- és kert épí té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten azon
ké rel me zõ szá má ra, aki ki emel ke dõ épí té sze ti-mû sza ki,
 illetve te le pü lés ter ve zé si ter ve zé si te vé keny sé gé ért Kos -
suth-dí jat, Szé che nyi-dí jat, Ybl-dí jat, Pro Architectura-
 díjat, Fe ren czy-dí jat, Mun ká csy Mi hály-dí jat, Pa ló czi
 Antal-díjat, il let ve táj- és kert épí té sze ti ter ve zé sért Or mos
Im re-dí jat ka pott.

A kérelem elbírálása és a határozat tartalma

13.  §

(1) Az Mkt. 42.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti el já rá sok -
ban a te rü le ti szak mai ka ma ra a Ket. ál ta lá nos sza bá lyai
sze rint jár el.

(2) A ké re lem nek helyt adó ha tá ro zat ban fel kell tün -
tetni:

a) az ok le vél meg ne ve zé sét, szá mát, amely a jo go sult -
sá got meg ala poz za;

b) a ter ve zé si és szak ér tõi szak te rü le tek és az ezek hez
tar to zó egyéb te vé keny sé gek meg ne ve zé sét, ame lyek re
a ka ma ra a jo go sult sá got meg ál la pí tot ta;

c) a szak ma gya kor ló nyil ván tar tá si szá mát, va la mint a
jo go sult ság azo no sí tá sá ra al kal mas je lö lést (betû és szám -
je let) az 1–3. mel lék let sze rint.

(3) A te rü le ti szak mai ka ma rák – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en – a jo go sult sá got meg ál la -
pí tó ha tá ro zat ban meg je löl he tik a jo go sult ság meg adá sá -
nál figye lembe vett ok le vél sza kát, szak irá nyát, ki bo csá tó -
ját, to váb bá – ké re lem re – azt a szak te rü le tet vagy rész te -
rü le tet, ame lyen a ké rel me zõ ki emel ke dõ gya kor la tot iga -
zolt.

A névjegyzéki bejegyzés érvényessége és megújítása

14.  §

(1) A név jegy zék be, to váb bá a 15.  § (4) be kez dé sé ben
em lí tett kü lön név jegy zék be tör té nõ be jegy zés – a 2.  §
(3) be kez dés b) pont ban és a 11.  § (6) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé te lek kel – 5 évig ér vé nyes.

(2) Kü lön el já rás ke re té ben a név jegy zé ki be jegy zés
 kérelemre meg újít ha tó. A meg újí tás ra irá nyu ló ké re lem
hi á nyá ban, il let ve a ké re lem el uta sí tá sa ese tén a név jegy -
zé ki be jegy zés meg szû nik.

(3) A meg újí tás fel té te le a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott szak mai to vább kép zés tel je sí té sé nek iga zo lá sa.
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(4) A meg újí tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít -

ványt;
b) a (3) be kez dés sze rin ti to vább kép zés tel je sí té sé nek

iga zo lá sát;
c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû igaz -

ga tá si szol gál ta tá si díj be fi ze té sé nek iga zo lá sát;
d) mind azo kat a do ku men tu mo kat, ame lyek a ka ma ra

ál tal nyil ván tar tott ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást iga -
zol ják.

(5) A név jegy zé ki be jegy zés szü ne tel tet he tõ. A szü ne -
tel te tés idõ tar ta mát (kez dõ és záró nap ját) az ille té kes te rü -
le ti ka ma rá nál be kell je len te ni. A te rü le ti ka ma ra meg ál la -
pít ja a név jegy zé ki be jegy zés meg újí tá sá nak új – a szü ne -
tel te tés idõ tar ta má val meg hosszab bí tott – idõ pont ját. A
szü ne tel te tés idõ tar ta ma alatt szak ma gya kor lá si te vé keny -
ség nem vé gez he tõ.

A névjegyzék vezetése

15.  §

(1) A te rü le ti szak mai ka ma rák jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don és tar ta lom mal azok ról a sze mé lyek rõl, akik
szá má ra a ka ma ra szak ma gya kor lá si jo go sult sá got ál la pí -
tott meg, név jegy zé ket ve zet nek.

(2) Az or szá gos szak mai ka ma rák a te rü le ti szak mai
 kamarák adat szol gál ta tá sa alap ján – a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a név jegy zék be fel vett sze -
mé lyek rõl és jo go sult sá guk ról éven ként or szá gos, nyil vá -
nos, szak te rü le ten ként fe je ze tek re bon tott név jegy zé ket
je len tet nek meg, amely ben a nyil ván tar tás ba vett gaz dál -
ko dó szer ve ze tek és más jogi sze mé lyek is fel tün tet he tõk.

(3) A mér nö ki ka ma rák a név jegy zék ben a szak ma gya -
kor ló ne vén, szak kép zett sé gén, ér te sí té si cí mén és nyil -
ván tar tá si szá mán kí vül egyéb ada tot – így kü lö nö sen:
a jo go sult mely (rész)te rü le te ken iga zol tan ki e mel ke dõ en
gya kor lott – is köz zé te het nek az érin tett sze mély be le -
egye zé sé vel.

(4) A ka ma rai ta go kat és a ka ma rai tag ság ra nem jo go -
sult – szer zett jo ga i kat az Mkt. 52.  §-ában fog lal tak alap ján 
gya kor ló – sze mé lye ket kü lön név jegy zék ben kell nyil -
ván tar ta ni.

(5) A név jegy zék hi te le sí tett má so la tá nak, ki vo na tá nak
szol gál ta tá sá ért a szak mai ka ma ra jo go sult a fel hasz ná lók -
nak dí jat fel szá mol ni. Az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti
ha tó ság szá má ra az adat szol gál ta tás díj men tes.

A névjegyzékbõl való törlés és kizárás

16.  §

(1) Tö röl ni kell a név jegy zék bõl azt a sze mélyt,
a) aki a tör lést maga kér te;

b) aki el ha lá lo zott;

c) akit ki zár tak.

(2) Ki kell zár ni a név jegy zék bõl azt a sze mélyt,

a) aki vel szem ben a szak mai ka ma rai tag sá got ki zá ró
ok me rült fel;

b) aki vel kap cso lat ban a név jegy zé ki be jegy zést köve -
tõen me rült fel olyan tény vagy adat, amely a szak ma gya -
kor lá si te vé keny ség en ge dé lye zé sét nem tet te vol na le he -
tõ vé;

c) akit a név jegy zé ket ve ze tõ te rü le ti szak mai ka ma ra
há rom éven be lül há rom al ka lom mal jog erõs eti kai-fe gyel -
mi el ma rasz ta lás ban ré sze sí tett.

(3) Ha a név jegy zék bõl való tör lés re az (1) be kez dés
c) pont ja alap ján ke rült sor, a szak ma gya kor ló a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 3 éven be lül a név jegy -
zék be nem ve he tõ fel.

(4) Amennyi ben a szak ma gya kor ló la kó he lyét más te rü -
le ti ka ma ra ille té kességi he lyé re te szi át, kö te les azt az új
la kó hely sze rint ille té kes szak mai ka ma rá nál be je len te ni.
Az új la kó hely sze rint ille té kes szak mai ka ma ra meg ke re si 
a név jegy zé ket a be je len tést meg elõ zõ en ve ze tõ te rü le ti
szak mai ka ma rát az összes vo nat ko zó irat meg kül dé se
 végett, majd a szak ma gya kor ló sze mélyt – az ira tok meg -
ér ke zé se kor – díj men te sen nyil ván tar tás ba ve szi.

(5) Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get is vég zõ szak -
ma gya kor ló tör lé sé rõl, il let ve a 14.  § (5) be kez dés ben em -
lí tett szü ne tel te tés rõl a szak mai ka ma ra az igaz ság ügyi
szak ér tõi név jegy zék ve ze té sét vég zõ szer vet ér te sí ti.

(6) A név jegy zék bõl való tör lést köve tõen az e jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ada to kat a szak mai ka ma ra 10 évig
õrzi meg.

Gazdálkodó szervezetek nyilvántartása

17.  §

(1) A Ptk. 685.  §-ának c) pont ja sze rin ti gaz dál ko dó
szer ve zet és más jogi sze mély ak kor foly tat hat szak ma gya -
kor lá si te vé keny sé get, ha

a) a szak ma gya kor lá si te vé keny ség a lé te sí tõ ok ira tá -
ban mint te vé keny ség sze re pel, és

b) ren del ke zik a te vé keny ség el lá tá sá hoz a 2.  § (1) be -
kez dé sé ben elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ tag gal vagy
 alkalmazottal.

(2) A te rü le ti szak mai ka ma ra a te le pü lés ter ve zõi, az
épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, il let ve épí tés ügyi mû sza ki
szak ér tõi te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze tet és
más jogi sze mélyt – ké rel mé re – nyil ván tart hat ja, ha az
iga zol ja az (1) be kez dés ben em lí tett tag ja vagy al kal ma -
zott ja szak ma gya kor lá si jo go sult sá gát.
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(3) A nyil ván tar tott gaz dál ko dó szer ve zet és más jogi
sze mély aláb bi ada ta it kell rög zí te ni:

a) a szer ve zet ada ta it [ne vét, szék he lyét, nyil ván tar tá si
(cég jegy zék) szá mát, szak ma gya kor lá si te vé keny sé gi
 körét];

b) szak te rü le ten ként az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult -
ság gal ren del ke zõ sze mély ne vét, jo go sult sá ga és ka ma rai
azo no sí tó szá mát.

Az EGT állampolgárokra vonatkozó különös szakmai
és eljárási szabályok

18.  §

(1) Az EGT ál lam pol gár – a 2.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – a ka ma rai tag fel vé tel és a név -
jegy zék be vé tel irán ti ké rel mét a szak kép zett sé gé nek el is -
me ré se irán ti ké rel mé vel egy ide jû leg nyújt ja be az el is me -
ré si el já rást le foly ta tó ille té kes or szá gos szak mai ka ma rá -
hoz.

(2) A név jegy zék be vé tel irán ti ké re lem hez
a) há rom hó nap nál nem ré geb bi kel te zé sû hi te les ma -

gyar nyel vû for dí tás ban mel lé kel ni kell:
aa) a 11.  § (2) be kez dé sé ben, a 11.  § (3) be kez dé sé nek

a)–b) és e)–f) pont ja i ban fog lal ta kat, to váb bá a 11.  §
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott ok irat tal
egyen ér té kû, a szár ma zá si or szág ille té kes szer ve ál tal
 kiállított ok ira tot,

ab) a kül dõ vagy szár ma zá si or szág ille té kes szer ve
 által ki ál lí tott – az EGT tag or szág be li jo go sult ság ra vo nat -
ko zó – iga zo lást, be le ért ve a szak irá nyú szak mai gya kor lat 
jel le gét, szak irá nyát, tel je sí té sé nek he lyét, idõ tar ta mát,

ac) a kül dõ vagy a szár ma zá si or szág ban a szak ma gya -
kor lás en ge dé lye zé sé re jo go sult szak mai szer ve zet meg ne -
ve zé sét és cí mét;

b) ma gyar nyel vû, rész le tes szak mai ön élet raj zot és
 referencia mun kák fel so ro lá sát.

(3) A 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély az
el kü lö ní tet ten ve ze tett név jegy zé ki be jegy zés re irá nyu ló
ké rel mét a szak kép zett sé gé nek el is me ré se irán ti ké rel mé -
vel egy ide jû leg nyújt ja be az el is me ré si el já rást le foly ta tó
ille té kes or szá gos szak mai ka ma rá hoz. A ké re lem hez hi te -
les, ma gyar nyel vû, a be nyúj tás kor 1 év nél nem ré geb bi
kel te zé sû for dí tás ban mel lé kel nie kell:

a) a 11.  § (2) be kez dés ben fog lal ta kat;
b) a 11.  § (3) be kez dé sé nek a)–c) és e) pont já ban meg -

ha tá ro zot ta kat; va la mint
c) a vé gez ni kí vánt te vé keny ség fõbb ada ta it, kü lö nö -

sen a he lyét, a tár gyát és a jel le gét.

(4) Az (1) és a (3) be kez dés ben em lí tett ké rel met és mel -
lék le te it az el is me ré si el já rást le foly ta tó ha tó ság a szak -
kép zett ség el is me ré sé rõl  szóló jog erõs ha tá ro za tá val
együtt ha la dék ta la nul meg kül di a név jegy zék be vé tel re,

 illetve az el kü lö ní tet ten ve ze tett név jegy zé ki be jegy zés re
ha tás kör rel ren del ke zõ szak mai ka ma rá nak.

(5) A szak mai ka ma ra a meg kül dött ira tok alap ján
a) meg ál la pít ja a jo go sult sá got és a szak ma gya kor lót

az el kü lö ní tet ten ve ze tett név jegy zék be be jegy zi, vagy
b) el uta sít ja a ké rel met.

(6) A 11.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti igazga -
tási szol gál ta tá si díj be fi ze té sét az (1) be kez dés sze rin ti
 kérelmezõnek ak kor kell iga zol nia, ha a (4) be kez dés sze -
rin ti do ku men tu mo kat az ille té kes szak mai ka ma ra kéz hez 
vet te.

NEGYEDIK RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.  §

(1) Ez a ren de let – a (11) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az a te le pü lés ter ve zõ, aki ko ráb bi jog sza bály alap -
ján jo go sult ság hoz és ha tá ro zat lan ide jû név jegy zé ki
 bejegyzéshez kö tött te vé keny sé get vég zett, e ren de let
hatályba lépésétõl szá mí tott 5 évig a te vé keny sé gét a
 korábbi név jegy zé ki be jegy zés alap ján foly tat hat ja. Ezt
köve tõen e ren de let ben fog lal tak alap ján, a név jegy zé ki
be jegy zés meg újí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell
el jár ni az zal, hogy TT2 jelû ter ve zé si jo go sult ság nem újít -
ha tó meg.

(3) Ter ve zé si jo go sult ság ál la pít ha tó meg
a) épí té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten olyan 2002. de -

cem ber 31-ig meg szer zett épí tész mér nö ki, il let ve ok le ve -
les ma gas épí tõ üzem mér nö ki fõ is ko lai vég zett ség gel,
 továbbá

b) te le pü lés ter ve zé si szak te rü le ten olyan 2005. jú -
nius 30-ig meg szer zett szak irá nyú fõ is ko lai vég zett ség gel,
ame lyet leg alább két éves, akk re di tált szak irá nyú kép zést
nyúj tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – az épí tés ügyért fe le -
lõs mi nisz ter és az or szá gos szak mai ka ma ra vé le mé nyé -
nek be szer zé sét köve tõen – ki ala kí tott kép zé si terv alap ján 
2007. szep tem ber 1-jé ig meg kez dett szak irá nyú kép zés
egé szít ki.

(4) Ko ráb bi jog sza bály alap ján – e ren de let hatályba -
lépésekor –

a) É1 jelû épí té sze ti ter ve zé si fo ko zat tal név jegy zék -
ben lévõ sze mély a ve ze tõ ter ve zõi cí met meg tart ja;

b) szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és 5 éves ter ve -
zé si gya kor lat tal ren del ke zõ É2 jelû ter ve zé si fo ko zat tal
név jegy zék ben lévõ sze mélyt É1 jelû épí té sze ti ter ve zé si
fo ko zat ba kell so rol ni a (8)–(9) be kez dés sze rint.

É2 jelû ter ve zé si fo ko zat ban új ter ve zé si jo go sult ság
a (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti vég zett ség gel 2010. de -
cem ber 31-ig ál la pít ha tó meg.
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(5) A ko ráb bi jog sza bály alap ján e ren de let ha tály ba lé -
pé se kor TT1 jelû ter ve zé si fo ko zat tal név jegy zék ben lévõ
te le pü lés ter ve zõt – a ve ze tõ ter ve zõi cím meg tar tá sá val –
TT jelû ter ve zé si fo ko zat ba kell so rol ni.

TT2 jelû ter ve zé si fo ko zat ban e ren de let ha tály ba lé pé se
után nem ál la pít ha tó meg új jo go sult ság.

(6) Ko ráb bi jog sza bály alap ján – e ren de let hatályba -
lépésekor –

a) BÉ1 jelû bel sõ épí té sze ti ter ve zé si fo ko zat tal név -
jegy zék ben lévõ sze mélyt, a ve ze tõ ter ve zõi cím meg tar tá -
sá val, to váb bá

b) szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és 2 éves ter ve -
zé si gya kor lat tal ren del ke zõ BÉ2 jelû ter ve zé si fo ko zat tal
név jegy zék ben lévõ sze mélyt
BÉ jelû bel sõ épí té sze ti ter ve zé si fo ko zat ba kell so rol ni.

BÉ2 jelû ter ve zé si fo ko zat ban jo go sult ság e ren de let ha -
tály ba lé pé se után nem ál la pít ha tó meg.

(7) Ko ráb bi jog sza bály alap ján – e ren de let hatályba -
lépésekor –

a) K1 jelû táj- és kert épí té sze ti ter ve zé si fo ko zat tal
név jegy zék ben lévõ sze mélyt, a ve ze tõ ter ve zõi cím meg -
tar tá sá val, to váb bá

b) szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és 2 éves ter ve -
zé si gya kor lat tal ren del ke zõ K2 jelû ter ve zé si fo ko zat tal
név jegy zék ben lévõ sze mélyt
K jelû táj- és kert épí té sze ti ter ve zé si fo ko zat ba kell
 sorolni.

K2 jelû ter ve zé si fo ko zat ban jo go sult ság e ren de let
 hatálybalépése után nem ál la pít ha tó meg.

(8) A ko ráb bi jog sza bály alap ján épí té sze ti-mû sza ki ter -
ve zé si, va la mint te le pü lés ter ve zé si szak te rü le te ken már
jo go sult ság gal ren del ke zõ sze mé lyek át so ro lá sa a jo go -
sult ság meg újí tá sa kor ese dé kes. Az a nem tel jes kö rû ter -
ve zé si te vé keny ség re jo go sult sze mély azon ban, aki a
meg újí tás idõ pont ja elõtt tel je sí ti a tel jes kö rû jo go sult ság
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket, azt ké rel mé re a
ka mara so ron kí vül át so rol ja. Egyéb, már meg ál la pí tott
 jogosultságot e ren de let nem érint.

(9) A ter ve zé si szak te rü le ten tel jes kö rû te vé keny sé gi
kör meg ál la pí tá sá ra 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en az épí -
té sze ti-mû sza ki ter ve zé si jo go sult ság rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 34/2002. (IV. 27.) FVM ren de let 3–5.  §-ai nak,
 illetve a te rü let ren de zé si és te le pü lés ren de zé si ter ve zé si
jo go sult ság ról  szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM ren de let
4.  §-ának és 6.  §-a (3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.

(10) E ren de let 14.  § (3) be kez dé sé nek a to vább kép zés re 
vo nat ko zó ren del ke zé se it a név jegy zék be tör té nõ be jegy -
zés meg újí tá sá ra vo nat ko zó an a 2007. ja nu ár 1. nap ját
köve tõen in dult el já rá sok ban – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – kell al kal maz ni a továbbkép -
zésre ren del ke zés re állt idõ ará nyá ban.

(11) Az 5.  § (1) be kez dés sze rin ti te le pü lés ter ve zé si
 jogosultsági vizs gáz ta tás rend je 2007. ja nu ár 1-jén lép

 hatályba. A te le pü lés ren de zé si szak mai mi nõ sí tõ bi zott ság 
e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl 2007. ja nu ár 1-jé ig a te rü let -
ren de zé si és te le pü lés ren de zé si ter ve zé si jo go sult ság ról
 szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM ren de let 9.  §-a sze rin ti
 területrendezési szak mai mi nõ sí tõ bi zott ság sza bá lyai
alap ján mû kö dik.

(12) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si jo go sult ság ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 157/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let, va -
la mint az azt mó do sí tó 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
1–8.  §-ai és 29.  §-ának (2) be kez dé se;

b) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá val és vé del mé vel kap -
cso la tos mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak
 általános sza bá lya i ról  szóló 159/1997. (IX. 26.) Korm.
ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 150/2000. (VIII. 31.)
Korm. ren de let és a 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
16–21.  §-ai;

c) az épí tés ügy kö ré be tar to zó szak ér tõi te vé keny ség
gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 38/1997.
(XII. 18.) KTM–IKIM együt tes ren de let, va la mint az azt
mó do sí tó 59/2000. (IX. 8.) FVM–GM együt tes ren de let és
az 52/2004. (IX. 8.) BM ren de let;

d) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si jo go sult ság rész le tes 
sza bá lya i ról  szóló 34/2002. (IV. 27.) FVM ren de let, va la -
mint az azt mó do sí tó 12/2003. (III. 24.) BM ren de let
13–16.  §-ai, to váb bá az 52/2004. (IX. 8.) BM ren de let
9.  §-a;

e) a köz le ke dé si, hír köz lé si és vízi épít mény-ter ve zé si
jo go sult ság rész le tes sza bá lya i ról  szóló 3/1998. (II. 11.)
KHVM ren de let.

20.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:

a) a Ta nács 85/384/EGK irány el ve az épí tész mér nö ki
ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl
 szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl, va la -
mint a le te le pe dés és a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak
tény le ges gya kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl, 5. cikk,
17. cikk, 19–20. cik kek és 22. cikk;

b) a Ta nács 89/48/EGK irány el ve a leg alább há rom éves
szak ok ta tást és szak kép zést le zá ró fel sõ fo kú ok le ve lek el is -
me ré sé nek ál ta lá nos rend sze ré rõl, 4. cikk és 7. cikk;

c) a Ta nács 92/51/EGK irány el ve a 89/48/EGK irány el vet 
ki egé szít ve, a szak ok ta tás és szak kép zés el is me ré sé nek má -
so dik ál ta lá nos rend sze ré rõl, 7–8. cik kek és 11. cikk;

d) a Ta nács 99/42/EK irány el ve a li be ra li zá ci ó ról és az
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló irány el vek ha tá lya alá tar -
to zó fog lal ko zá sok kal kap cso lat ban a ké pe sí té sek el is me -
ré sé re szol gá ló rend szer lét re ho zá sá ról és a ké pe sí té sek el -
is me ré sé re szol gá ló ál ta lá nos rend sze rek ki egé szí té sé rõl.
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21.  §

(1) Az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal ról  szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. ren de let

a) 5.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban az „el lát ja”
szö veg rész he lyé be a „má sod fo kon el lát ja” szö veg rész,

b) 5.  § (7) be kez dé sé ben a „Ma gyar Épí tész Ka ma ra”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra és a
 Magyar Épí tész Ka ma ra” szö veg rész
lép.

(2) Az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség rõl  szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let 9.  §-a a kö vet ke zõ
(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Az e ren de let 6.  §-a (4) be kez dé sé nek a to vább kép -
zés re vo nat ko zó ren del ke zé se it a név jegy zék be tör té nõ
 bejegyzés meg újí tá sá ra vo nat ko zó an a 2007. ja nu ár
1. nap ját köve tõen in dult el já rá sok ban – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – kell al kal maz ni, a
 továbbképzésre ren del ke zés re állt idõ ará nyá ban.”

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

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. Tar tó szer ke ze ti ter ve zés (be tû je le: T)

2. Épít mé nyek gé pé sze ti ter ve zé se (be tû je le: G)

3. Épít mé nyek vil la mos mér nö ki ter ve zé se (be tû je le: V)

4. Geo tech ni kai ter ve zés (be tû je le: GT)

5. Ge o dé zi ai ter ve zés (be tû je le: GD)

6. Épít mé nyek tech no ló gi ai ter ve zé se (be tû je le: ÉT)

7. Épü let fi zi kai ter ve zés (hõ-, hang-, rez gés el le ni
 védelem) (be tû je le: ÉF)

8. Épü let nek nem mi nõ sü lõ épít mé nyek (sa já tos épít -
mény faj ták) ter ve zé si szak te rü le te (be tû je le: SÉ)

8.1. Köz le ke dé si épít mé nyek-ter ve zé si szak te rü let
8.2. Hír köz lé si és in for ma ti kai ter ve zé si szak te rü let
8.3. Vízi épít mény-ter ve zé si szak te rü let
8.4. Bá nya mér nö ki ter ve zé si szak te rü let
8.5. Atom ener gia al kal ma zá sá ra szol gá ló épít mé nyek

ter ve zé si szak te rü let

8.6. Hon vé del mi, ka to nai, nem zet biz ton sá gi épít mé -
nyek ter ve zé si szak te rü let

8.7. Kör nye zet vé del mi célú épít mény ter ve zé si szak -
terület

A jo go sult sá got meg ál la pí tó te rü le ti ka ma ra a kérel -
mezõ gya kor la tá tól és vég zett sé gé tõl füg gõ en az egyes
szak te rü le te ken be lül rész te rü le te ket is meg ál la pít hat. A
rész te rü le te ket és a hoz zá juk tar to zó vég zett sé ge ket a
 kamara sza bály za tá ban köz zé kell ten ni.

II.

Az építész kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési szakterületek

II/A.

1. Épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let (be tû je le É1)
1.1. Az épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let te vé keny sé gi

köre az épít mé nyek tel jes körû épí té sze ti ter ve zé sé re ter jed 
ki, be le ért ve a 3.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott épí té si mun kák épí té sze ti-mû sza ki ter vek ké szí té -
sét is.

2. Bel sõ épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let (be tû je le: BÉ)
2.1. A BÉ jelû bel sõ épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let

 tevékenységi köre:
a) épü le tek bel sõ tér be li és szer ke ze ti ki ala kí tá sá val

össze füg gõ bel sõ épí té sze ti ter ve zés;
b) meg lé võ épü let át ala kí tá sá nak rendeltetésváltozá -

sával és hom lok za ti át ala kí tá sá val össze füg gõ bel sõ épí té -
sze ti ter ve zé se – leg fel jebb két épü let szint és össze sen leg -
fel jebb 1000 m2 szint te rü let nagy sá gig – tar tó szer ke ze ti
ter ve zõ köz re mû kö dé sé vel.

2.2. Az épü let szer ke ze tek kel össze füg gõ bel sõ épí té -
sze ti ter ve zé si te vé keny ség jo go sult ság hoz kö té se nem
érin ti az épí tész ter ve zõk nek azt a jo gát, hogy az épít mé -
nyek bel sõ ki ala kí tá sát – ter ve zõi fo ko za tá nak meg fe le lõ
kör ben – (bur ko la tok, fe lü let kép zé sek, dí szí té sek, be ren -
de zé sek stb.) ön ál ló an meg ter vez zék.

2.3. A BÉ bel sõ épí té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten a ter -
ve zé si jo go sult ság meg ál la pí tá sá nál a szak te rü let nek meg -
fe le lõ szak irá nyú vég zett ség: ok le ve les bel sõ épí tész,
egye te mi szin tû ipar mû vész vég zett ség, ok le ve les épí tész
ter ve zõ mû vész, ok le ve les épí tész mér nök.

3. Táj- és kert épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let (be tû je le: K)
3.1. A K jelû táj- és kert épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let

te vé keny sé gi köre:
a) a te rep és zöld fe lü le tek kert épí té sze ti ren de zé sé nek

(a bel sõ út és bur ko lat rend szer rel együtt) ker té sze ti ki ala -
kí tá sá nak ter ve zé se;

b) ön ál ló táj- és kert épí té sze ti ter vek ké szí té se;
c) tar tó szer ke ze ti ter ve zõ be vo ná sá val: 4,5 m-nél ma -

ga sabb ker ti épít mény, 1,0 m-nél ma ga sabb tám fal, úszó -
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me den cék szer ke ze tei, 2,0 m-nél ma ga sabb tö mör (fa la zott 
vagy be ton) ke rí tés ter ve zé se, va la mint csú szás ve szé lyes,
il let ve 25 szá za lék nál me re de kebb te rep ker té sze ti ren de -
zé se.

3.2. A ter ve zé si jo go sult ság meg ál la pí tá sá nál a szak te -
rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség: táj- és kert épí -
té sze ti sza kon vég zett ok le ve les ker tész mér nök, ok le ve les
táj épí tész mér nök, ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök.

II/B.

Az építész kamarák által nyilvántartott,
korábbi jogszabály alapján megállapított

építészeti tervezési jogosultságok

1. É2 jelû épí tész ter ve zõi fo ko zat te vé keny sé gi köre:
a) épít mé nyek épí té sze ti ter ve zé se te rep szint fö lött leg -

fel jebb öt szint ma gas sá gig és össze sen 2000 m2 szint te rü -
let nagy sá gig;

b) meg lé võ épít mény bõ ví té se ma xi mum 2000 m2 összes
szint te rü let tel;

c) bon tá si, fel újí tá si, kor sze rû sí té si és hely re ál lí tá si ter -
vek, kor lá to zás nél kül.

1.1. Az É2 jelû ter ve zõi fo ko zat te vé keny sé gi köre nem 
ter jed ki a 3.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott épí té si mun kák épí té sze ti-mû sza ki ter ve i nek készí -
tésére.

2. BÉ2 bel sõ épí té sze ti ter ve zé si te vé keny sé gi kör: épít -
mé nyek bel sõ épí té sze ti ter ve zé se az É2 épí té sze ti terve -
zési te vé keny ség nek meg fe le lõ kör ben.

3. K2 ter ve zé si te vé keny sé gi kör:
A 3.1. pont ban meg ha tá ro zott táj- és kert épí té sze ti ter -

ve zés 2 hek tár te rü let nagy sá gig, to váb bá az É2 jelû ter ve -
zõi fo ko zat ban ter vez he tõ épü le tek kel össze füg gõ egyéb
táj- és kert épí té sze ti ter ve zés.

4. É3 jelû ter ve zõi fo ko zat hoz tar to zó te vé keny sé gi kör:
a) két ren del te té si egy sé get ma gá ba fog la ló la kó- és

üdü lõ épü let és az ezek hez tar to zó 7,5 m épít mény ma gas -
sá got meg nem ha la dó tá ro ló, gaz da sá gi és gaz dál ko dá si
épít mé nyek épí té sze ti ter ve zé se;

b) ipar i, me zõ gaz da sá gi (ál lat tar tás, nö vény ter mesz tés, 
tá ro lás) ren del te té sû épü let épí té sze ti ter ve zé se össze sen
leg fel jebb 1200 m2 szint te rü le tig, két szint ma gas sá gig;

c) ál la pot fel mé rés, bõ ví té si, bon tá si, fel újí tá si, kor sze -
rû sí té si terv az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott kör ben.

4.1. Az É3-as te vé keny sé gi kör nem ter jed ki a két ren -
del te té si egy sé get (la kás, üdü lõ) meg ha la dó együt tes,
illetve la kó park épí té sze ti ter ve zé sé re.

A 4. a) pont ban fog lalt la kó-, illetve üdü lõ egy ség – ren -
del te té si egy sé gen ként – az alap te rü let 50%-át meg nem

ha la dó, de leg fel jebb 150 m2 mé re tû egyéb, ke res ke del mi
vagy szol gál ta tó funk ci ót tar tal maz hat.

4.2. É3 ter ve zõi fo ko zat ban új ter ve zõi jo go sult sá got
nem le het meg ál la pí ta ni.

5. ÉKE jelû épí tész ter ve zõi fo ko zat hoz tar to zó te vé -
keny sé gi kör:

a) két ren del te té si egy sé get tar tal ma zó la kó- és üdü lõ -
épü let épí té sze ti ter ve zé se össze sen leg fel jebb 200 m2

szint te rü let nagy sá gig, to váb bá az ezek hez tar to zó ki szol -
gá ló, tá ro ló és gaz dál ko dá si épü le tek épí té sze ti ter ve zé se
4,5 m épít mény ma gas sá gig és össze sen 200 m2 szintterü -
letig;

b) ál la pot fel mé ré si és bon tá si, fel újí tá si, kor sze rû sí té si
ter vek ké szí té se az a) pont ban meg ha tá ro zott kör ben.

5.1. Az ÉKE jelû épí tész ter ve zõi fo ko zat te vé keny sé gi 
köre nem ter jed ki a két egy sé get meg ha la dó együt tes,
 illetve la kó park épí té sze ti ter ve zé sé re.

Az 5. a) pont ban fog lalt la kó-, il let ve üdü lõ egy ség
– ren del te té si egy sé gen ként – 50 m2-t meg nem ha la dó
alap te rü le ten tar tal maz hat egyéb, ke res ke del mi vagy szol -
gál ta tó funk ci ót.

6. ÉK jelû épí tész ter ve zõi fo ko zat hoz tar to zó te vé -
keny sé gi kör:

a) meg lé võ, leg fel jebb két la ká sos la kó épü let, il let ve
két ren del te té si egy sé get tar tal ma zó üdü lõ épü let bõ ví té sé -
nek, bel sõ át ala kí tá sá nak, fel újí tá sá nak épí té sze ti terve -
zése össze sen leg fel jebb 200 m2 szint te rü let nagy sá gig és
4,5 m épít mény ma gas sá gig, amennyi ben ez ál tal új la kás
vagy új ren del te té si egy ség nem ke let ke zik;

b) az elõ zõ ek hez, il let ve a ház tar tás hoz kap cso ló dó ki -
szol gá ló, tá ro ló és gaz dál ko dá si épü le tek épí té sze ti ter ve -
zé se leg fel jebb 4,5 m épít mény ma gas sá gig és össze sen
200 m2 szint te rü le tig;

c) ál la pot fel mé ré si és bon tá si ter vek ké szí té se az a) és
b) pont ban meg ha tá ro zott kör ben.

7. ÉKE, va la mint ÉK épí tész ter ve zõi fo ko zat ban vé -
gez het épí té sze ti ter ve zõi te vé keny sé get az a sze mély, aki
az Mkt. 52/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak
sze rint az ille té kes ka ma rá nál meg lé võ jo go sult sá ga meg -
hosszab bí tá sát ké re lem be nyúj tá sá val 2000. jú ni us 30-ig
kez de mé nyez te.

7.1. Az épí té sze ti szak te rü le ten be lül É3, ÉKE, ÉK ter -
ve zé si fo ko zat ban a fel so rol ta kon kí vül ter vez he tõ még:

a) az egyes te vé keny sé gi kör ben ter vez he tõ épít mény
el he lye zé sé hez szük sé ges mér té kû, 25%-nál nem me re de -
kebb te rep ren de zé se;

b) tám fal 1,0 m ma gas sá gig;
c) ke rí tés;
d) úszó me den ce 15 m3-ig;
e) de rí tõ – két la kás, il let ve két egy sé ges üdü lõ ki szol -

gá lá sá ra;
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f) gép ko csi tá ro ló – két la kás, il let ve két egy sé ges üdü lõ
ki szol gá lá sá ra; va la mint

g) mel lék épít mény.

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

I/A.

Az építész kamarák hatáskörébe tartozó
településtervezési szakterületek

1. Te le pü lés ter ve zé si szak te rü let (be tû je le: TT)

1.1. Te vé keny sé gi köre a szak te rü le ten tel jes körû
a) te le pü lés ren de zé si terv,
b) he lyi épí té si sza bály zat,
c) te le pü lés ter ve zés épí té sze ti ér ték vé del mi mun ka rész,
d) te lek ala kí tá si terv

ké szí té se.

1.2. Te le pü lés ter ve zé si szak te rü le ten az 1.1. pont c) al -
pont já ban fel so rolt mun ka részt ok le ve les épí tész mér nök
ké szít het.

1.3. Jog sza bállyal vé det té nyil vá ní tott in gat la non és
jog sza bállyal vé det té nyil vá ní tott te rü le ten (vi lág örök ség,
mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, mû em lé ki kör nye zet ben,
he lyi vé de lem alatt álló te rü le ten) a te lek ala kí tá si ter vet
ok le ve les épí tész mér nök alap kép zett sé gû te le pü lés ter ve zõ 
ké szít het.

2. Te le pü lés ren de zé si zöld fe lü le ti és táj ren de zé si ter -
ve zé si szak te rü let (be tû je le: TK)

2.1. Te vé keny sé gi köre: te le pü lés ter ve zé si tájrende -
zési, il let ve kör nye zet ala kí tá si mun ka ré szek ké szí té se.

2.2. A 3.  § (3) be kez dé sé nek bb) al pont já ban meg ha tá -
ro zott vagy az zal egyen ér té kû kép zett sé gû ok le ve les táj-
és ker tész mér nö köt kell be von ni a te le pü lés szer ke ze ti terv
és sza bá lyo zá si terv be épí tés re nem szánt te rü le te i nek,
 továbbá a be épí tés re szánt te rü le tek zöld fe lü le te i nek sza -
bá lyo zá si mun ka ré sze i nek ké szí té sé be, amennyi ben a te le -
pü lés ren de zé si ter ve zõ vég zett sé ge nem szak irá nyú.

I/B.

Az építész kamarák által nyilvántartott,
korábbi jogszabály alapján megállapított

településtervezési jogosultság

1. Te le pü lés ren de zé si ter ve zõ (be tû je le: TT2)
Te vé keny sé gi köre:
a) nagy köz ség és ki emelt tér ség te rü le té hez tar to zó

 település ki vé te lé vel köz ség te le pü lés ren de zé si terv e és
he lyi épí té si sza bály zat ter ve ze te;

b) jog sza bállyal vé det té nyil vá ní tott te rü let, va la mint
a ve gyes és kü lön le ges te rü let fel hasz ná lá si ka te gó ri á ba so -
rolt (so rol ha tó) te rü let ki vé te lé vel a te le pü lés rész (fõ vá ros
ese té ben fõ vá ro si ke rü let rész) sza bá lyo zá si terv e és he lyi
épí té si sza bály za ta ter ve ze te; to váb bá

c) jog sza bállyal vé det té nyil vá ní tott te rü let, ki vé tel
 telekalakítási terv.

II.

A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
településtervezési szakági tervezési szakterületek

1. Te le pü lés ren de zé si köz le ke dé si ter ve zõ (be tû je le:
K1d-1)

1.1. Te vé keny sé gi köre: te le pü lés ter ve zé si köz le ke dé si 
mun ka rész ké szí té se.

1.2. Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség: ok le ve les köz le -
ke dés mér nök, ok le ve les épí tõ mér nök.

2. Te le pü lés ren de zé si ví zi köz mû ter ve zõ (be tû je le: TV)

2.1. Te vé keny sé gi köre: te le pü lés ter ve zé si köz mû ve sí -
té si (víz, szenny víz, csa pa dék víz) mun ka rész ké szí té se.

2.2. Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség: ok le ve les épí tõ -
mér nök.

3. Te le pü lés ren de zé si ener gia-köz mû ter ve zõ (be tû je -
le: TE)

3.1. Te vé keny sé gi köre: te le pü lés ter ve zé si közmûve -
sítési (ener gia, táv hõ) mun ka rész ké szí té se.

3.2. Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség: ok le ve les vil la -
mos mér nök, ok le ve les ener ge ti kai mér nök, ok le ve les
 gépészmérnök.

4. Te le pü lés ren de zé si hír köz lé si ter ve zõ (be tû je le: TH)

4.1. Te vé keny sé gi köre: te le pü lés ter ve zé si hír köz lé si
(táv köz lés, mû sor szó rás) mun ka rész ké szí té se.

4.2. Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség: ok le ve les vil la -
mos mér nök, ok le ve les ener ge ti kai mér nök.

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

I.

A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
építésügyi mûszaki szakértõi szakterületek

1. Épí té si – az épít mé nyek ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re 
vo nat ko zó – épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi szak te rü let,
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ame lyen be lül a 13.  § (3) be kez dés sze rint az aláb bi rész te -
rü le te ken ki emel ke dõ gya kor lat ál la pít ha tó meg (be tû je le:
SZÉS):

1.1. tar tó szer ke zet (sta ti ka);

1.2. épü let szer ke zet;

1.3. épü let gé pé szet;

1.4. épü let fi zi ka;

1.5. épü let vil la mos ság;

1.6. épü let ener ge ti ka.

2. Épü let nek nem mi nõ sü lõ épít mé nyek (sa já tos épít -
mény faj ták), va la mint mû sza ki inf ra struk tú ra há ló za tok és 
rend sze rek – ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re vo nat ko zó –
épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi szak te rü let, ame lyen be lül
a 13.  § (3) be kez dés sze rint az aláb bi rész te rü le te ken
 kiemelkedõ gya kor lat ál la pít ha tó meg (be tû je le: SZÉM):

2.1. köz le ke dé si,

2.2. hír köz lé si,

2.3. víz ügyi,

2.4. hon vé del mi,

2.5. bá nya mû ve lés sel kap cso la tos,

2.6. hõ, vil la mos ener gia, kõ olaj és gáz ter me lé si, tá ro -
lá si, szál lí tá si célt szol gá ló,

2.7. atom ener gia al kal ma zá sá ra szol gá ló,

2.8. kör nye zet vé del mi célú,

2.9. egyéb

épít mé nyek.

3. Épí tés tech no ló gi ai épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi
szak te rü let (be tû je le: SZT)

4. Épí té si anya gok, szer ke ze tek és be ren de zé sek, ame -
lyen be lül – a 13.  § (3) be kez dés sze rint – az aláb bi rész te -
rü le te ken ki emel ke dõ gya kor lat ál la pít ha tó meg (be tû je le:
SZASZ):

4.1. épí té si szak ipar;

4.2. épí té si sze re lõ ipar;

4.3. épí tõ anyag-ipar;

4.4. épí tés gé pe sí tés.

5. Geo tech ni ka (be tû je le: SZGT)

6. Ge o dé zia (be tû je le: SZGD)

7. Be ru há zás, be ru há zás le bo nyo lí tás (be tû je le: SZB)

8. Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de lem (be tû je le: SZKV)

II.

Az építész kamarák hatáskörébe tartozó
építésügyi mûszaki szakértõi szakterületek

1. Épí té sze ti épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi szak te rü let,
ame lyen be lül a 13.  § (3) be kez dés sze rint az aláb bi rész te -
rü le te ken ki emel ke dõ gya kor lat ál la pít ha tó meg (be tû je le:
SZÉSZ):

1.1. épí té szet;
1.2. épü let szer ke zet;
1.3. épü let fi zi ka;
1.4. épü let ener ge ti ka;
1.5. épí tés tech no ló gia;
1.6. mû em lék vé de lem;
1.7. bel sõ épí té szet;
1.8. be ru há zás, be ru há zás le bo nyo lí tás;
1.9. épí tés ügyi igaz ga tás (köz igaz ga tá si szak vizs gá val).

2. Te rü let- és te le pü lés ren de zés, ame lyen be lül a 13.  §
(3) be kez dés sze rint az aláb bi rész te rü le te ken ki emel ke dõ
gya kor lat ál la pít ha tó meg (be tû je le: SZTR):

2.1. te rü let ren de zés;
2.2. te le pü lés ren de zés.

3. Táj- és kert épí té szet (be tû je le: SZK)

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 köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) 404.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a követ -
kezõket ren de li el:

1.  §

A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök köz -
beszerzésének rész le tes és sa já tos sza bá lya i ról  szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:
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„(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) gyógy szer: az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze -
rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény és az em ber i
al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról
 szóló 52/2005. (XI. 18. ) EüM ren de let alap ján az Or szá -
gos Gyógy sze ré sze ti In té zet (a továb biak ban: OGYI) ál tal, 
va la mint az em ber i, il let ve ál lat gyó gyá sza ti fel hasz ná lás ra 
szánt gyógy sze rek en ge dé lye zé sé re és fel ügye le té re
 vonatkozó kö zös sé gi el já rá sok meg ha tá ro zá sá ról és az
 Európai Gyógy szer ügy nök ség lét re ho zá sá ról  szóló
726/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let alap -
ján az Eu ró pai Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ál tal
for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett gyógy sze rek;

b) gyó gyá sza ti se géd esz köz: az az esz köz, amely meg -
fe lel az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló 16/2006.
(III. 27.) EüM ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek;

c) sür gõs el lá tá si igény: amennyi ben a be teg azon na li,
il let ve rö vid idõn be lü li gyógy sze res el lá tás hi á nyá ban
köz vet len élet ve szély be ke rül ne, sú lyos vagy ma ra dan dó
egész ség rom lást szen ved ne, il let ve a gyógy sze res el lá tás
hi á nya ir re ver zí bi lis fo lya ma to kat in dí ta na el, és a vár ha tó
élet tar ta mot és emel lett az élet mi nõ sé get je len tõ sen ked -
ve zõt le nül be fo lyá sol ná;

d) szak mai kol lé gi um: az or vos tu do mány te rü le tén mû -
kö dõ, a szak mai kol lé gi u mok ról  szóló 20/2004. (III. 31.)
ESZCSM ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt
szer ve zet.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás ra a Kbt. 7/A., il le tõ -
leg 28. címe sze rin ti sza bá lyo kat az zal az el té rés sel kell
 alkalmazni, hogy amennyi ben nem ér ke zett be leg alább
há rom ér vé nyes aján lat – a Kbt. 136/A.  §-a (2) és (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en – a ke ret meg ál la -
po dás ban ré szes aján lat te võk szá ma ket tõ is le het.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § Az el já rást meg in dí tó fel hí vás ban a köz be szer zés
tár gya meg ha tá roz ha tó az egyes in di ká ci ók fel so ro lá sa
 helyett a gyógy sze rek vo nat ko zá sá ban a for ga lom ba ho za -
tal ra en ge dé lye zett gyógy szer „va la mennyi in di ká ci ó ja”
meg je lö lés al kal ma zá sá val.”

4.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz adott 
el já rás ba való be fo gad ha tó sá gá nak iga zo lá sá ra szük sé ges
be csa tol ni:

a) gyógy szer ese tén az OGYI, il let ve a Bi zott ság ál tal
ki adott for ga lom ba ho za ta li en ge délyt,

b) gyó gyá sza ti se géd esz köz ese tén an nak iga zo lá sát,
hogy a ter mék meg fe lel az or vos tech ni kai esz kö zök rõl
 szóló jog sza bály ban fog lal tak nak.”

5.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) Tár gya lá sos el já rás al kal ma zá sa ese tén az

aján lat ké rõ ként el já ró OEP kö te les a köz be szer zé si el já -
rást meg in dí tó fel hí vás ban a Kbt.-ben, il le tõ leg az e ren de -
let ben meg ha tá ro zott va la mely jog cím re hi vat koz ni.

(2) Amennyi ben az el já rás a Kbt. 128.  §-ának (4) be kez -
dé se sze rint zaj lik, az utol só elõt ti tár gya lás so rán ké szí tett
jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell az utol só, ér de mi aján lat
meg té te lé nek le he tõ sé gét.”

6.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § (1) A Kbt. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja

sze rin ti kö rül mény nek kell te kin te ni a gyógy szer rel vagy
gyó gyá sza ti se géd esz köz zel tör té nõ ke ze lés hez fû zõ dõ
koc ká za to kat, így kü lö nö sen a ke ze lés re szo ru ló be te gek
vál to zó szá mát, il let ve sür gõs el lá tá si igé nyét, a beszer -
zésre ke rü lõ gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
elõ re nem lát ha tó okok  miatti (pl. a be te gek nél fel lé põ nem 
várt re ak ci ók  miatt) meg osz lá sá nak mó do su lá sát.

(2) Hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos el já -
rás ban az aján lat ké rõ nem ha tá roz hat ja meg az ajánlat -
tevõk lét szá mát vagy ke ret szá mát. Az aján lat té te li ha tár -
idõt az aján lat ké rõ az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé tõl
szá mí tott 10 nap nál rö vi debb idõ tar tam ban nem ha tá roz -
hat ja meg.

(3) Az aján lat ké rõ a hir det mény köz zé té te le nél kü li tár -
gya lá sos el já rás ese tén az adott ha tó anyag ra, gyógy szer re,
il let ve in di ká ci ó ra – az OGYI, il let ve a Bi zott ság ál tal
 kiadott for ga lom ba ho za ta li en ge dély sze rin ti – va la -
mennyi szer ve zet ré szé re azo nos tar ta lom mal és azo nos
idõ ben aján lat té te li fel hí vást küld, egy ben aján lat té te li
 határidõként az aján lat meg té te lé re ele gen dõ, egy sé ges
idõ tar ta mot ha tá roz meg. Amennyi ben az aján lat té te li fel -
hí vás hoz a hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos
 eljárásban az aján lat ké rõ aján la ti do ku men tá ci ót csa tol,
ak kor az aján lat té te li ha tár idõ nem le het rö vi debb – a Kbt.
125.  § (2) be kez dé se c) pont já nak al kal ma zá sa ese tét ki -
véve – az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek nap já tól
szá mí tott 10 nap nál.
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(4) Hir det mény köz zé té te le nél kül in du ló tár gya lá sos
el já rás al kal maz ha tó a szak mai kol lé gi um ál lás fog la lá sa
sze rin ti ter mék ese té ben, amennyi ben

a) a meg kö ten dõ szer zõ dést a Kbt. 125.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont já ban fog lal tak sze rint az adott gyógy szer,
gyó gyá sza ti se géd esz köz konk rét jel lem zõi vagy for gal -
ma zá si en ge dély, il le tõ leg ki zá ró la gos jo gok vé del me
 miatt csak egy meg ha tá ro zott szer ve zet ké pes tel je sí te ni;

b) az adott be teg ség ke ze lé sé re szol gá ló, ko ráb ban be -
szer zett gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz má sik kal
tör té nõ he lyet te sí té se a Kbt. 125.  §-a (4) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rint bi zo nyos be teg ség cso por tok ese té ben
nem le het sé ges a ke ze lés re szo ru ló be te gek egész sé gi ál la -
po tá nak ve szé lyez te té se nél kül, il le tõ leg az a be te gek
 kezelésében, az or szá gos el lá tás ban je len tõs, arány ta la nul
nagy ne héz sé get ered mé nyez ne.”

7.  §

Az R. 14.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Je len té si, adat szol gál ta tá si és köz zé té te li kö te le zett ség

14.  § A Köz be szer zé sek Ta ná csa felé fenn ál ló je len té si
és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get nem érint ve, az aján -
lat ké rõk a Kbt. 16.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti éves sta -
tisz ti kai összeg zést, a Kbt.-ben meg ha tá ro zott ha tár idõ
sze rint meg kül dik az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um nak is.”

8.  §

Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az OEP min den nap tá ri év jú li us 1. nap ján a kü lön -

ke re tes gyógy szer ké szít mé nyek tel jes körû fel so ro lá sát
 tájékoztató jel leg gel a hi va ta los ki ad vá nyá ban, va la mint
hon lap ján köz zé te szi.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 17.  §-sal egé szül ki:
„17.  § E ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé se – a Kbt.

136/A.  §-ának (2) be kez dé sé vel együtt – az épí té si be ru há -
zás ra, az áru be szer zés re és a szol gál ta tás meg ren de lés re
irá nyu ló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá sá ról  szóló
2004. már ci us 31-ei 2004/18/EK eu ró pai par la men ti és
 tanácsi irány elv (a továb biak ban: irány elv) 32. cik ke
(4) be kez dé sé nek; 12.  §-ának (1) be kez dé se – a Kbt.
124.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já val együtt – az irány elv 
30. cik ke (1) be kez dé se b) pont já nak; 12.  §-a (4) be kez dé -
sé nek a) pont ja – a Kbt. 125.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont -
já val együtt – az irány elv 31. cikk (1) be kez dé se b) pont -
jának; va la mint 12.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja – a Kbt. 
125.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já val együtt – az irány elv 

31. cikk (2) be kez dé se b) pont já nak való meg fe le lést szol -
gál ja.”

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg kez -
dett köz be szer zé sek re kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 2.  §-a – a Kbt. 136/A.  §-ának (2) bekez -
désével együtt – az épí té si be ru há zás ra, az áru be szer zés re
és a szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyu ló köz be szer zé si
 eljárások össze han go lá sá ról  szóló 2004. már ci us 31-ei
2004/18/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
(a továb biak ban: irány elv) 32. cik ke (4) be kez dé sé nek,
 továbbá 6.  §-a – a Kbt. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont -
já val, 125.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já val és 125.  §-a
(4) be kez dé sé nek b) pont já val együtt – az irány elv 30. cikk 
(1) be kez dé se b) pont já nak, 31. cikk (1) be kez dé se
b) pont já nak, va la mint 31. cikk (2) be kez dé se b) pont já nak 
való meg fe le lést szol gál ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
R. 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kö te le zõ mû sza ki le írás”
szö veg rész he lyé be a „köz be szer zé si mû sza ki le írás” szö -
veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
R. 2.  §-ának (5) és (6) be kez dé se, 4.  §-a, 10.  §-a és 13.  §-a
 hatályát vesz ti.

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

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 he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend -
sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Cct.) 22.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél -
tá mo ga tá sá nak igény be je len té si, dön tés-elõ ké szí té si és
 elszámolási rend jé rõl, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár) fi nan szí ro zá si, el szá mo lá si és
el len õr zé si fel ada ta i ról, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár
Te rü le ti Igaz ga tó sá gai (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) fel -
ada ta i ról a kö vet ke zõ ket ren de li el:
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1.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak mi nisz ter meg ha tá roz za a cím zett támoga -
tási cé lok meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló ön kor mány za ti be ru -
há zá sok kon cep ci ó já nak tar tal mi kö ve tel mé nye it és az
 Országos Te rü let fej lesz té si Hi va tal lal (a továb biak ban:
Hi va tal) tör tént egyez te tés után az er rõl  szóló kon cep ció
tar tal má ra vo nat ko zó út mu ta tót min den év feb ru ár 1-jé ig
köz zé te szi az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben.

(2) Az ön kor mány zat áp ri lis 25-ig be nyújt ja a szak mi -
nisz ter ál tal köz zé tett kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével 
ké szí tett több vál to za tot tar tal ma zó be ru há zá si kon cep ció
egy ere de ti, to váb bá há rom hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát
az Igaz ga tó ság nak.

(3) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja és szá mí tó gé pen fel -
dol goz za a be ru há zá si kon cep ci ó kat, il let ve – hi á nyos ság
ész le lé se ese tén – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az ön kor mány za tot
 hiánypótlásra szó lít ja fel. Az ön kor mány zat a hi ány pót lá -
sá ról 8 na pon be lül egy ere de ti és há rom hi te le sí tett má so -
la ti pél dány ban gon dos ko dik. Az Igaz ga tó ság má jus 15-ig
to váb bít ja a szá mí tó gé pes adat fel dol go zás ered mé nyét és
– vé le mé nyé vel el lát va – a be ru há zá si kon cep ció ere de ti
pél dá nyát a Hi va tal nak, egy hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát 
a szak mi nisz té ri um nak, va la mint egy hi te le sí tett má so la ti
pél dá nyát az ille té kes re gi o ná lis fej lesz té si ta nács nak
(a továb biak ban: RFT). Az RFT a be ru há zá si kon cep ció
hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát vé le mé nye zés re meg kül di
a Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács nak, il let ve a Te rü le ti
Víz gaz dál ko dá si Ta nács nak.”

(2) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg az 1.  § (4)–(5) be kez dé se i nek szá mo zá sa
(5)–(6)-ra mó do sul:

„(4) A szak mi nisz té ri um a cím zett tá mo ga tás irán ti ön -
kor mány za ti igényt meg ala po zó be ru há zá si kon cep ci ót – a 
RFT-ok nak az egész ség ügyi be ru há zá sok ese tén a Re gi o -
ná lis Egész ség ügyi Ta ná csok kal, a szenny víz el ve ze tést és
-tisz tí tást szol gá ló be ru há zá sok ese té ben a Te rü le ti Víz -
gaz dál ko dá si Ta ná csok kal egyez te tett ja vas la ta i nak figye -
lembe véte lével – rang so rol ja. Az RFT-k ja vas la ta i kat jú -
nius 5-ig meg kül dik a szak mi nisz té ri u mok ré szé re.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A szak mi nisz té ri um és az RFT kon cep ci ón ként
szak mai vé le ménnyel el lá tott, rang so rolt ja vas la tot küld
jú ni us 22-ig a Hi va tal nak.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ha a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ – fo lya mat ban lévõ –
be ru há zás sal el lá tan dó fel adat jog sza bá lyi vál to zás ból ere -
dõ en je len tõ sen vál to zik, az ön kor mány zat ké rel met nyújt -
hat be a be ru há zás mû sza ki tar tal má nak meg vál toz ta tá sá -
ra. Amennyi ben a mû sza ki tar ta lom meg vál toz ta tá sa  miatt
az épí té si en ge dély, il let ve a víz jo gi lé te sí té si en ge dély
mó do sí tá sa szük sé ges, úgy a ké re lem be nyúj tá sá ra csak
a be ru há zást en ge dé lye zõ ha tó ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sa
ese tén van le he tõ ség. Az ön kor mány zat a ké rel met és a be -
ru há zást en ge dé lye zõ ha tó ság nak a mû sza ki tar ta lom mó -
do sí tá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sát két ere de ti és egy
 másolati pél dány ban nyújt ja be – az Igaz ga tó sá gok út ján –
a Hi va tal hoz. A ké re lem hez mel lé ke li a fel adat vál to zás nak 
meg fele lõen a 13.  § sze rint ki töl tött, cím zett tá mo ga tás
igény be je len té si do ku men tu ma it. Az Igaz ga tó ság 3 mun -
ka na pon be lül to váb bít ja a ké re lem 2 ere de ti pél dá nyát
– mel lék le te ik kel együtt – a Hi va tal hoz. A má so la ti pél -
dány az Igaz ga tó sá gon ma rad. A Hi va tal a mó do sí tó ja vas -
la tot tar tal ma zó egy ere de ti pél dányt meg kül di a szak mi -
nisz té ri um nak.”

4.  §

Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a kö zös be ru há zás a ré gió ha tá ro kon
túl nyú lik, az igény be je len tés tel jes do ku men tá ci ó ját mind -
két ré gi ó ba be kell nyúj ta ni. A tá mo ga tá si igény rõl az
RFT-k kü lön-kü lön dön te nek. A tá mo ga tá si szer zõ dést
a gesz tor ön kor mány zat köti meg az RFT-vel. A két RFT
meg ál la po dás ban rög zí ti a tá mo ga tá si elõ irány zat át adá sát
an nak a ré gi ó nak, amely ben a gesz tor ön kor mány zat
 mûködik.”

5.  §

Az R. 10.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kor mány zat a cél tá mo ga tá si igény be je len tést
– tá mo gat ha tó cé lon ként kü lön-kü lön – há rom pél dány ban 
áp ri lis 1-jé ig nyújt ja be az Igaz ga tó ság nak, amely bõl egy
pél dány ere de ti, a má sik ket tõ hi te le sí tett má so lat.

(2) A mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk or vo si gép-mû -
szer be szer zé sei cél nál a be ru há zó ön kor mány zat – az in -
téz mé nyek, il let ve a be szer zen dõ gép-mû sze rek szá má tól
füg get le nül – egy igény be je len tést nyújt be, amely ben a
 támogatás leg fel jebb 3 évre igé nyel he tõ.

(3) Az Igaz ga tó ság sza bály sze rû sé gi és pénz ügyi szem -
pon tok, va la mint az Ámr. 85.  § (2) be kez dé se alap ján meg -
vizs gál ja és szá mí tó gé pen fel dol goz za a cél tá mo ga tá si

3998 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/50. szám



igény be je len té se ket, és – hi á nyos ság ész le lé se ese tén – az
Áht. 64/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az
ön kor mány za to kat hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Az ön kor -
mány zat a hi ány pót lá sá ról 8 na pon be lül, négy pél dány -
ban gon dos ko dik. Az Igaz ga tó ság – vé le mé nyé vel el lát -
va – áp ri lis 15-ig meg kül di a te rü le ti leg ille té kes RFT-nek
a cél tá mo ga tá si igény be je len tés ere de ti pél dá nyát, to váb -
bá a hi te le sí tett má so la ti pél dányt a be ru há zás jel le gé tõl
füg gõ en a Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács nak, il let ve
a Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács nak.”

6.  §

Az R. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az RFT min den év má jus 31-ig köz zé te szi az Ön -
kor mány za tok Köz lö nyé ben és az RFT sa ját hon lap ján az
adott évi elõ irány zat ból a mû kö dõ kór há zak és szak ren de -
lõk gép-mû szer be szer zé sei, a szenny víz el ve ze tés és -tisz -
tí tás cé lok nál a cél tá mo ga tás ban ré sze sü lõ, va la mint az
igény ki elé gí té si sor rend figye lembe véte lével a támogat -
ható kör be tar to zó, de a fel té te lek nek nem meg fe le lõ ön -
kor mány za ti igé nyek jegy zé két a Hi va tal ál tal meg adott
for má ban.”

7.  §

Az R. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A cím zett és cél tá mo ga tá si igény be je len tést
(a továb biak ban együtt: igény be je len tést) az 1. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon, a 2. és 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
a 4. szá mú mel lék let sze rin ti do ku men tu mok kal kell be -
nyúj ta ni. Az ön kor mány zat ké ré sé re az Igaz ga tó ság éven te 
egy szer kö te les át ad ni az igény be je len tés összes for ma -
nyom tat vá nyát és do ku men tu mát elekt ro ni kus for má ban.
Az ön kor mány zat a for ma nyom tat vá nyo kat és do ku men -
tu mo kat azo nos for má ban, tel jes ter je de lem ben – hi vat ko -
zá sok kal együtt – ki nyom ta tott, azo nos tar tal mú do ku men -
tum ként ál lít ja elõ.”

8.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ön kor mány zat a be ru há zás be fe je zé sé rõl az
üzem be he lye zé si en ge dély ki adá sát kö ve tõ 15 mun ka na -
pon be lül az 5/B. szá mú mel lék let sze rint ér te sí tést küld az
Igaz ga tó ság nak. A Kincs tár a be ru há zá sok be fe je zé sé rõl
a Hi va tal nak éven te de cem ber 15-ig ki mu ta tást küld.”

(2) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A 17.  § (2)–(4) be kez dé sek re vo nat ko zó adat szol -

gál ta tás tar tal ma meg egye zik a szá mí tó gé pes rend szer bõl
le kér dez he tõ ada tok tar tal má val.”

9.  §

Az R. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A hi tel in té zet, il let ve a Kincs tár ál tal a tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá ban való köz re mû kö dé sért fel szá mí tott ke ze lé si 
költ sé get szer zõ dõ fe lek a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben
rög zí tik. A Kincs tár ál tal fel szá mí tott ke ze lé si költ ség nem 
ha lad hat ja meg a köz re mû kö dõi te vé keny ség gel össze füg -
gés ben re á li san ter vez he tõ költ sé ge ket.”

10.  §

Az R. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A szám lá nak – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
ta kon túl me nõ en – tar tal maz nia kell a tá mo ga tást jó vá ha -
gyó tör vény szá mát, il le tõ leg az RFT köz le mény mellék -
letének szá mát, sor szá mát és a be ru há zás tí pu sá nak kód -
szá mát, to váb bá azt, hogy ki fi ze té se az igény lõ ön kor -
mány za tot ter he li. A be ru há zás so rán ke let ke zett szám lát a
tá mo ga tás cím zett je zá ra dé kol ja, és a zá ra dék ban nyilat -
kozik az elõ ze tesen fel szá mí tott, de le von ha tó vá vált áfa
összeg rõl.”

11.  §

Az R. 20.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(7) be kezd és sek kel egé -
szül ki:

„(4) Az ön kor mány zat 2006. ja nu ár 1-jé ig még fel nem
hasz nált köz pon ti tá mo ga tás nak az ál ta lá nos for gal mi adó
csök ken té sé nek meg fe le lõ ré szét a be ru há zás meg va ló sí -
tá sa so rán fel me rü lõ elõ re nem lát ha tó, mû sza ki lag in do -
kolt több let költ sé gek fe de ze té re hasz nál hatja fel a tá mo ga -
tá si arány mó do sí tá sa nél kül.

(5) A több let költ sé gek re tör té nõ fel hasz ná lást a Hi va tal
ja vas la tá ra a te rü let fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter en ge dé -
lye zi.

(6) Az ön kor mány zat a több let költ sé gek re tör té nõ fel -
hasz ná lást ké rel me zõ do ku men tum ban

a) is mer te ti a mû sza ki lag szük sé ges pót mun kát és
 annak in do kolt sá gát;

b) be mu tat ja a pót mun ka költ sé ge it;
c) mel lé ke li a be ru há zás mû sza ki el len õré nek vé le mé -

nyét a pót mun ka el vég zé sé nek szük sé ges sé gé rõl;
d) szük ség ese tén mel lé ke li az ille té kes ha tó sá gok el fo -

ga dó nyi lat ko za tát.
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(7) A fo lya mat ban lévõ – 2005. év ben és azt meg elõ zõ
évek ben jó vá ha gyott – cél-cím zett tá mo ga tás sal meg va ló -
su ló be ru há zá sok ál ta lá nos for gal mi adó csök ke né sé nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si rész fel hasz ná lá sá ra ka pott en ge dély 
alap ján a be nyúj tan dó do ku men tu mok kö zött ki kell töl te -
ni az R. 4. szá mú mel lék let A) rész V. pont ját, a be ru há zás
költ sé ge lõ irány za ta táb lá za tot, va la mint a lé te sít mény,
 illetve gép-mû szer jegy zé ket.”

12.  §

Az R. 22.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kincs tár ha von ta – a tárgy hót kö ve tõ hó nap
10. nap já ig – tá jé koz tat ja a Hi va talt – a kö zöt tük lét re jött
meg ál la po dás sze rin ti adat tar ta lom mal – a fo lya mat ban
lévõ és az új be ru há zá sok ese té ben a tá mo ga tás ban ré sze -
sü lõ ön kor mány za tok tá mo ga tá sá nak össze gé rõl az Áht.,
va la mint az Ámr.-ben fog lal tak figye lembe véte lével.

(2) A hi tel in té zet iga zol ja a be ru há zá si adat la pon a be -
ru há zás so rán a költ ség ve té si be szá mo ló hoz a tárgy év ben
tel je sí tett ki fi ze té se ket, és a be ru há zás be fe je zé sét köve -
tõen – a tá mo ga tás cím zett je el szá mo lá si kö te le zett sé gé -
nek tel je sí té sé hez – az igény be vett köz pon ti tá mo ga tás
össze gét.”

13.  §

Az R. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kor mány zat a be ru há zás – mû sza ki-pénz ügyi
szem pont ból – tel jes be fe je zé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül a
cím zett, il let ve cél tá mo ga tá si elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról
a Hi va tal ál tal az Igaz ga tó sá gon ke resz tül meg kül dött
adat la po kon el szá mol. A szám la ve ze tõ hi tel in té zet, il let ve
a Kincs tár iga zol ja az igény be vett tá mo ga tás össze gét az
adat la po kon. Az ön kor mány zat az el szá mo lást az Igaz ga -
tó sá gon ke resz tül kül di meg a Hi va tal nak. A Hi va tal a be -
szá mo ló ja el fo ga dá sá ról nyi lat ko za tot ad ki. Amennyi ben
a Hi va tal a be szá mo lót nem fo gad ja el, a Cct. 14.  §-a, va la -

mint az Áht. 64/B.  §-a alap ján in téz ke dik a Kincs tár, il let -
ve az érin tett ön kor mány zat felé.”

14.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

15.  §

(1) Az R. 4. szá mú mel lék le te A) ré szé nek II. pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. A be ru há zás he lye (kis tér ség és te le pü lés meg ne ve -
zé se is):”

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te A) ré szé nek V. pont ja
a kö vet ke zõk sze rint egé szül ki:

„V. 3. Cím zett tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru há zá sok
na tu rá lis mu ta tói (az V. 1. ki vé te lé vel):

Meg ne ve zés Mennyi sé gi egy ség Mennyi ség

”

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te A) ré szé nek IX. A be ru há -
zás pénz ügyi for rá sai 1.1. pont ja a kö vet ke zõk sze rint
egé szül ki:

„1.1. Az ön kor mány zat(ok) költ ség ve té si ren de le té ben
vagy kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tá ban, il le tõ leg a kép -
viselõ-testület költ ség ve té si ren de let be fog lalt fel ha tal ma -
zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za tá ban a be ru há zás ra
jó vá ha gyott sa ját for rás (ki zá ró lag sa ját be vé tel)

Eb bõl:

1. a) Kö te le zõ fel adat el lá tá sát szol gá ló va gyon ér té ke -
sí té sé bõl szár ma zó sa ját be vé tel [Cct. 19.  § (2) bek.]”
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(4) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek A) ré sze a kö vet ke zõ X. pont tal egé szül ki:

„X. Lé te sít mény, il let ve egész ség ügyi gép-mû szer  jegyzék
Ezer fo rint ban

A lé te sít mény meg ne ve zé se
Költ ség-elõ irány zat össze sen

net tó áfa net tó + áfa

I. Lé te sít mé nyek té te les fel so ro lá sa (a lé te sít mé nyek rö vid, té te les fel so ro lá sa, leg fel jebb 1 ol dal)

1.

2.

3.

I. Lé te sít mé nyek össze sen:

II. Lé te sít mé nyek re köz vet le nül fel nem oszt ha tó költ sé gek té te les fel so ro lá sa

1. Le bo nyo lí tá si díj és a mû sza ki el len õr igény be vé te lé nek díja

2. Ter ve zé si díj

3. Tá mo ga tás ke ze lé si költ ség

4. Egyéb – az alap funk ci ó hoz köz vet le nül nem kap cso ló dó – költ sé gek

  – te rep ren de zés

  – ke rí tés épí tés

  – ....................................

  – ....................................

II. Lé te sít mé nyek re köz vet le nül fel nem oszt ha tó költ sé gek össze sen:

III. Össze sen (I.+II.)”
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(5) Az R. 4. szá mú mel lék le te B) ré szé nek II. pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. A te le pü lés ren de zé si terv vel és a te le pü lé si kör nye -
zet vé del mi prog ram mal való össz hang

1. A kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés iga zol ja, hogy a cím -
zett/cél tá mo ga tás sal meg va ló sí tan dó be ru há zás a ...... szá -
mú kép vi se lõ-tes tü le ti/köz gyû lé si ren de let ben el fo ga dott
te le pü lés ren de zé si terv vel össz hang ban van.

2. A kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés iga zol ja, hogy a cím -
zett/cél tá mo ga tás sal meg va ló sí tan dó be ru há zás a ...... szá -
mú terv vel és a ...... szá mú kép vi se lõ-tes tü le ti/köz gyû lé si
ha tá ro zat ban el fo ga dott kör nye zet vé del mi prog ram mal
össz hang ban van.”

Záró rendelkezések

16.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
18.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint az R. 4. szá mú mel lék -
le té nek F) ré sze ha tá lyát vesz ti.

17.  §

Az R. 1.  §-ának (5) be kez dé sé ben, a 2.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben, a 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az 5.  §-ában, a
11.  §-ának (5) be kez dé sé ben, a 12.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, a 14.  §-ának (9) be kez dé sé ben, a 17.  §-ának (2) és
(4) be kez dé sé ben, a 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a
20.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, a 21.  §-ában, a
22.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a 24.  §-ának (2) és (3) be kez -
dé sé ben, va la mint a 27.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az
MTRFH” szö veg rész he lyé be „a Hi va tal” szö veg rész lép.

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



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. Igény be je len tõ lap (1. szá mú mel lék let).

2. Be ru há zá si adat lap (1. szá mú do ku men tum).

3. Kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro za ta (2. szá mú do ku men -
tum) (Kö zös be ru há zás ese tén va la mennyi részt vevõ ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tát csa tol ni kell.).

4. A be ru há zás hoz biz to sí tott sa ját for rás (sa ját be vé tel) 
iga zo lá sa az ön kor mány zat költ ség ve té si ren de le te (vagy
an nak ki vo na ta), kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat, il le tõ leg a
kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog lalt fel ha -
tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za ta, a la kos sá gi
hoz zá já ru lás iga zo lá sá ra a ter ve zett ví zi köz mû-tár su la ti
hi tel ígér vény, kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat be nyúj tá sá val.
Amennyi ben nem ala kult meg a ví zi köz mû tár su lás, úgy az 
ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro za tát szük sé ges
csa tol ni ar ról, hogy nyer tes pá lyá zat ese tén kez de mé nye zi
a ví zi köz mû tár su lás lét re ho zá sát és az igény be je len tés ben 
sze rep lõ mér té kû hi tel fel vé te lét, amely hi tel vissza fi ze té -
sé re ke zes sé get vál lal. Amennyi ben meg ala kult a ví zi köz -
mû tár su lás, úgy a tár su lás ré szé re ki ál lí tott hi tel ígér vényt
szük sé ges csa tol ni.

5. Egyéb ál la mi tá mo ga tá sok ren del ke zés re bo csá tá sá -
ról  szóló ígér vény(ek) [a te rü let fej lesz té si ta ná csok ál tal
ki adott ígér vé nyek ese té ben szük sé ges a ta nács nak az
Ámr. 84.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti nyilat -
kozata is].

6. Hi tel fel vé te li szán dék ese tén a hi tel in té zet hi tel fe de -
ze ti iga zo lá sa.

7. Nyi lat ko zat (7. szá mú do ku men tum).

8. Ér vé nyes, jog erõs épí té si, il let ve víz gaz dál ko dá si
cé lok nál víz jo gi lé te sí té si en ge dély – mó do sí tott en ge dély -
nél a meg elõ zõ en ge dé lyek csa to lá sa is szük sé ges – (ere -
de ti, il let ve en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel). (Ki vé tel: 
az épí tés hez nem kap cso ló dó épü let vá sár lás és esz köz be -
szer zés.)

9. Meg ál la po dás az ön kor mány za tok kö zö sen meg va -
ló sí tan dó be ru há zá sa ese tén, me lyet min den részt ve võ alá -
írá sá val és pe csét jé vel el lát va kell be nyúj ta ni (ere de ti,
 illetve a tá mo ga tás cím zett je ként meg ne ve zett ön kor -
mány zat hi te le sí té sé vel).

10. Tu laj do ni lap és föld hi va ta li in gat lan-nyil ván tar tá si 
tér kép (az igény be je len tés be nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap -
nál nem ré geb bi) hi te le sí tett má so la ta a köz pon ti tá mo ga -
tás sal meg va ló sí ta ni kí vánt fel épít mény(ek) épí té si te rü -
let(ei)rõl, il let ve az új be ru há zás sal ki vál ta ni szán dé ko zott, 
meg lé võ in téz mény re vo nat ko zó an (ki vé ve vo na las lé te -
sít mé nyek).

Az 1–10. pon tok ban fel so rol ta kon túl me nõ en

A víz gaz dál ko dá si ága zat ba tar to zó be ru há zá sok hoz:
11. A rész le tes költ ség szá mí tás (3. szá mú do ku men tum).
12. Mû sza ki le írás az elõz mé nyek rõl, a ter ve zett mû tár -

gyak ról és a tech no ló gi ai fo lya ma tok ról.
13. Át né ze tes hely szín rajz – kö zös be ru há zás nál fel -

tün tet ve az összes érin tett ön kor mány zat be ru há zá sát és
be je löl ve a kö zös sza kaszt – és rész le tes hely szín rajz az
en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel (vo na las lé te sít mé -
nyek nél az ere de ti és a ter ve zett ál la pot szel vény szám mal
tech no ló gi ai hossz-szel vény; nem vo na las lé te sít mé nyek -
nél a ter ve zett mû tár gyak he lye, meg ne ve zé se).

14. Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si célú be ru há zá sok
ese té ben az OKTVF (Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság), il let ve en nek
jog utód ja a VKK (Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek) 
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um mal egyez te -
tett iga zo lá sa az agg lo me rá ci ós el já rás ered mé nyes le foly -
ta tá sá ról, ha a te le pü lés(ek) nem sze re pel(nek) a 30/2006.
(II. 8.) Korm. ren de let tel mó do sí tott, a Nem ze ti Te le pü lé si
Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si Meg va ló sí tá si Prog ram -
ról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. ren de let 2. szá mú mel -
lék le té ben.

15. A Cct. 6. szá mú mel lék le té nek I. 2. és I. 3. cél ja i nál
a 2000 fõ alat ti ál lan dó né pes sé gû te le pü lés ön ál ló vagy
kö zös be ru há zá sá hoz a be ru há zás in do kolt sá gát iga zo ló
meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány.

16. A köz mû ves szenny víz el ve ze tõ mû vel gaz da sá go -
san el nem lát ha tó te rü le tek re vo nat ko zó Egye di Szenny -
víz ke ze lés Nem ze ti Meg va ló sí tá si Prog ram já ról  szóló
174/2003. (X. 28.) Korm. ren de let elõ írásait is figye lembe
kell ven ni.

17. A Cct. 6. szá mú mel lék le té nek I. 2. cél já nál az ipar i
szenny víz-elõ tisz tí tók sza bá lyo zás sze rin ti mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa cél já ból meg tett ha tó sá gi in téz ke dé sek (kö te le -
zé sek) hi te le sí tett má so la ta két évre vissza me nõ en.

18. A Cct. 6. szá mú mel lék le té nek I. 1., il let ve I. 4. cél -
já nál a kép vi se lõ-tes tü let nyi lat ko za ta (5. szá mú do ku men -
tum).

19. a) A szenny víz csa tor na-há ló zat más ön kor mány zat
vagy ál lam tu laj do ná ban lévõ szenny víz tisz tí tó mûre tör -
ténõ csat la ko zás ese tén a szenny víz tisz tí tó mû ér vé nyes
üze mel te té si víz jo gi en ge dé lye az en ge dé lye zõ ha tó ság
 hitelesítésével;

b) fo lya mat ban lévõ ál la mi fõmû épí té sé hez való csat -
la ko zás ese tén a be ru há zás meg kez dé sé rõl  szóló, a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Víz gaz dál ko dá si
és Ko or di ná ci ós Fõ osz tá lya ál tal ki adott iga zo lás.

20. Iga zo lás a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány szak mai
ér té ke lé se ál tal összes sé gé ben leg elõ nyö sebb nek tar tott
meg ol dás és az igény be je len tés hez csa tolt ha tó sá gi en ge -
dé lyes do ku men tá ció azo nos sá gá ról (4. szá mú do ku men -
tum). (Ere de ti, il let ve az ér té ke lõ szer ve zet hitelesíté -
sével.)

4002 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/50. szám



A köz ok ta tá si, kul tu rá lis ága zat ba tar to zó beruházá -
sokhoz:

21. A tu laj do ni és fenn tar tói jo gok el kü lö nü lé se ese tén
mind két ön kor mány zat tes tü le ti ha tá ro za tá nak ki vo na ta
a be ru há zás költ sé ge i nek és a lét re ho zan dó lé te sít mény
(bõ vít mény, re konst ruk ció stb.) mû köd te té si költ sé ge i nek
vi se lé sé rõl, va la mint a be ru há zást ak ti vá ló szerv meg ne ve -
zé sé rõl. Nem ön kor mány za ti kör be tar to zó fenn tar tó ese -
tén a fenn tar tó vé le mé nye a be ru há zás sal kap cso la to san.

22. Mû sza ki le írás az épí té si mun ká ról és az épít mény -
ben foly tat ni kí vánt te vé keny ség rõl.

23. Hely szín rajz az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel.
24. Mû sza ki terv(ek) az épít mény, il le tõ leg az épí té si

mun ká val érin tett ré szek alap raj zi el ren de zé sé rõl, épü let -
át ala kí tás nál a je len le gi és a ter ve zett ál la pot együt tes be -
mu ta tá sá val, az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel.

Az egész ség ügyi szak el lá tás:
25. Le írás a lé te sít mény egyes szak mai funk ci ó já ról,

rö vid mû sza ki le írás az épí tés sze re lé si fel ada tok ról és
tech no ló gi ai fel sze re lé sek rõl, a ren del te té si egy sé gek
 naturális mu ta tó i nak be mu ta tá sá val.

26. Te lep hely(e)i hely szín rajz, je löl ve a be ru há zás sal
vagy re konst ruk ci ó val érin tett épít mé nye ket, az en ge dé -
lye zõ ha tó ság ere de ti hi te le sí té sé vel.

27. Mû sza ki ter vek az épít mény, il le tõ leg az épí té si
mun ká val érin tett ré szek alap raj zi el ren de zé sé rõl, épü let -
át ala kí tás nál a je len le gi és a ter ve zett ál la pot együt tes be -
mu ta tá sá val, az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel.

28. Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ér te sí té -
sét a meg va ló su ló több let ka pa ci tás kü lön jog sza bály sze -
rin ti elõ ze tes be fo ga dá sá ról.

Szo ci á lis ága zat ba tar to zó be ru há zás hoz:
29. A be ru há zás szak mai prog ram já nak ki dol go zá sa,

ezen be lül a re gi o ná lis kör nye zet és fej lesz tés szak mai
 hatásának be mu ta tá sa.

30. A fej lesz tés szak mai in do kolt sá gá nak tény sze rû
ada tai, kö te le zõ en el lá tan dó szo ci á lis fel ada tok tel je sí té sé -
nek mér té ke el lá tás ra ter ve zett fel ada tok, el lá tan dó cél cso -
port jel lem zõi, mû kö dõ és ter ve zett fé rõ hely szám, vá ra ko -
zók szá ma.

31. A be ru há zás ha tá sa az in téz mény tár gyi fel té tel -
rend sze ré re, a jog sza bá lyi elõ írásokkal egye zõ szak mai
kö ve tel mé nyek nek tör té nõ meg fe le lõ ség be mu ta tá sa, a
sze mé lyi fel té te lek nek tel je sít he tõ sé ge.

32. A te rü le ti leg ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal mû kö -
dé si en ge dély ki adá sá ra vo nat ko zó ész re vé te lei, mû kö dõ
in téz mény ese tén, il let ve az új lé te sí tés sel kap cso la tos elõ -
ze tes vé le mé nye zé se.

33. Az épí té si ha tó ság ál tal el len jegy zett hely szín rajz, a 
meg lé võ, a bon tan dó, il let ve az új on nan lé te sí ten dõ épít -
mé nyek fel tün te té sé vel.

34. Mû sza ki terv do ku men tá ció, a fej lesz tés sel érin tett
épít mé nyi, épü let rész alap raj zi el ren de zé sé rõl, a gondo -
zási egy sé gek el kü lö ní té sé rõl, a meg lé võ és a ter ve zett ál -
la pot fel vé te lé vel, az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel.

35. Az aka dály men te sí té si fel ada tok meg va ló sí tá sá nak
mû sza ki le írá sa.

36. Ft/fé rõ hely és Ft/m2 ada tok szá mí tá sa.

37. Az in téz mény mû kö dé se fenn tart ha tó sá gá nak iga -
zo lá sa szá mí tá sok kal.

38. Az 1,2 mil li árd Ft be ru há zá si össz költ sé get meg ha -
la dó fej lesz tés ese tén költ ség ha té kony ság elem zés el vég -
zé sé rõl ké szült do ku men tum csa to lá sa.

A fel so rol ta kon kí vü li ága za tok ba tar to zó egyéb be ru -
há zás hoz:

39. Mû sza ki le írás az elõz mé nyek rõl és a ter ve zett be -
ru há zás ról.

40. Hely szín rajz az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel.

41. Mû sza ki ter vek az épít mény, il le tõ leg az épí té si
mun ká val érin tett ré szek alap raj zi el ren de zé sé rõl, épü let -
át ala kí tás nál a je len le gi és a ter ve zett ál la pot együt tes be -
mu ta tá sá val, az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té sé vel.

42. Az érin tett szak mi nisz té ri um vé le mé nye a be ru há -
zás ról.”

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a (2) be -
kez dé sé nek i) és k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ri asz tá si és Se gít ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos ön -
kor mány za ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le -
té rõl, va la mint a tûz ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la tos
költ sé gek meg té rí té sé rõl  szóló 57/2005. (XI. 30.) BM
 rendelet (a továb biak ban: R.) 1. mel lék le té ben, a BÁCS-
KISKUN MEGYE al cím alat ti rész ben

a) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
KALOCSA, El sõd le ges mû kö dé si kör ze te alat ti fel so ro lás, 
a Szak már szö veg részt köve tõen „Uszód”,
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b) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
KECSKEMÉT, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti
fel so ro lás, a Nagy kõ rös szö veg részt köve tõen „Ru zsa”,

c) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
KISKUNFÉLEGYHÁZA, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör -
ze te alat ti fel so ro lás, a Nagy kõ rös szö veg részt köve tõen
„Ru zsa”,

d) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
KISKUNHALAS, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat -
ti fel so ro lás, a La jos mi zse szö veg részt köve tõen „Ru zsa”

szö veg résszel egé szül ki.

2.  §

Az R. 1. mel lék le té ben, a BÉKÉS MEGYE al cím alat ti
rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok -
ság: OROSHÁZA, El sõd le ges mû kö dé si kör ze te alat ti fel -
so ro lás „Szék ku tas” szö veg ré sze he lyé be a „Szék ku tas
(Csong rád me gye)” szö veg rész lép.

3.  §

(1) Az R. 1. mel lék le té ben, a CSONGRÁD MEGYE al -
cím alat ti rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûzoltó-
 parancsnokság: CSONGRÁD, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si 
kör ze te alat ti fel so ro lás, a La jos mi zse szö veg részt köve -
tõen „Ru zsa” szö veg résszel egé szül ki.

(2) Az R. 1. mel lék le té ben, a CSONGRÁD MEGYE al -
cím alat ti rész ben

a) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si
kör ze te alat ti fel so ro lás „hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó- 
pa rancs nok sá gok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.” szö veg -
ré sze he lyé be a

„hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok sá gok el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te, va la mint:

Ru zsa

Tót kom lós

ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le te.”

b) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
MAKÓ, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti fel so ro -
lás „hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok sá gok
 elsõdleges mû kö dé si kör ze te.” szö veg ré sze he lyé be a

„hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok sá gok el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te, va la mint:

Ru zsa

Tót kom lós

ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le te.”

szö veg rész lép.

(3) Az R. 1. mel lék le té ben, a CSONGRÁD MEGYE
 alcím alat ti rész ben

a) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
SZEGED, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti fel so -
ro lás, a Solt vad kert szö veg részt köve tõen „Tót kom lós”,

b) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
SZENTES, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti fel -
sorolás, a Ke rek egy há za szö veg részt köve tõen „Ru zsa”,
a Ti sza kécs ke szö veg részt köve tõen „Tót kom lós”

szö veg résszel egé szül ki.

4.  §

Az R. 1. mel lék le té ben, a FEJÉR MEGYE al cím alat ti
rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok -
ság: SÁRBOGÁRD, El sõd le ges mû kö dé si kör ze te alat ti
fel so ro lás, a Be lecs ka (Tol na me gye) szö veg részt köve -
tõen „Bi kács (Tol na me gye)” szö veg résszel egé szül ki.

5.  §

Az R. 1. mel lék le té ben, a GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE al cím alat ti rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó-pa rancs nok ság: GYÕR, Se gít ség nyúj tá si mûkö -
dési kör ze te alat ti fel so ro lás, az Orosz lány szö veg részt
köve tõen „Zirc” szö veg résszel egé szül ki.

6.  §

Az R. 1. mel lék le té ben, a HAJDÚ-BIHAR MEGYE
 alcím alat ti rész ben az Ön kén tes tûz ol tó ság: KOMÁDI,
Mû kö dé si te rü le te alat ti fel so ro lás

„Ma gyar ho mo rog

Kö rös sza kál

Kör összeg apá ti

Úji ráz”

szö veg ré sze he lyé be a

„Ko má di

Kö rös sza kál

Kör összeg apá ti

Ma gyar ho mo rog

Úji ráz”

szö veg rész lép.

7.  §

Az R. 1. mel lék le té ben, a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE al cím alat ti rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó-pa rancs nok ság: SZOLNOK, Se gít ség nyúj tá si mû -
kö dé si kör ze te alat ti fel so ro lás az al cí met köve tõen „Bé -
kés csa ba” szö veg résszel egé szül ki.
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8.  §

Az R. 1. mel lék le té ben, a PEST MEGYE al cím alat ti
rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok -
ság: NAGYKÁTA, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te
alat ti fel so ro lás, a Gö döl lõ szö veg részt köve tõen „Gyön -
gyös” szö veg résszel egé szül ki.

9.  §

(1) Az R. 1. mel lék le té ben, a SOMOGY MEGYE al cím
alat ti rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs -
nok ság: BARCS, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti
fel so ro lás, a Csur gó szö veg részt köve tõen „Ka dar kút”
szö veg résszel egé szül ki.

(2) Az R. 1. mel lék le té ben, a SOMOGY MEGYE al cím
alat ti rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs -
nok ság: KAPOSVÁR

a) El sõd le ges mû kö dé si kör ze te alat ti fel so ro lás „Ga -
más-Va dé pusz ta” szö veg ré sze he lyé be a „Ga más” szö veg -
rész lép;

b) Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti fel so ro lás, a 
Csur gó szö veg részt köve tõen „Ka dar kút” szö veg résszel
egé szül ki.

(3) Az R. 1. mel lék le té ben, a SOMOGY MEGYE al cím
alat ti rész ben

a) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
MARCALI, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti fel -
so ro lás, a Csur gó szö veg részt köve tõen „Ka dar kút”,

b) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
NAGYATÁD, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti
fel so ro lás, a Csur gó szö veg részt köve tõen „Ka dar kút”,

c) a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok ság:
SIÓFOK, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te alat ti fel so ro -
lás, a Ba la ton fü red szö veg részt köve tõen „Ka dar kút”
szö veg résszel egé szül ki.

10.  §

Az R. 1. mel lék le té ben, a TOLNA MEGYE al cím alat ti
rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok -
ság: DOMBÓVÁR, Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te
alat ti fel so ro lás, a Ba la ton bog lár szö veg részt köve tõen
„Ka dar kút” szö veg résszel egé szül ki.

11.  §

(1) Az R. 5. mel lék le té ben, a ,,BUDAPEST, El sõd le ges
mû kö dé si kör ze te:” al cím he lyé be a ,,BUDAPEST, El sõd -
le ges mû kö dé si kör zet:” al cím lép.

(2) Az R. 5. mel lék le té ben, a BUDAPEST, El sõd le ges
mû kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben

a) a HATVAN HÖT (He ves me gye) alat ti fel so ro lás, a
Zagy va szán tó szö veg részt köve tõen, a „Jász fény sza ru
(Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)”,

b) a SALGÓTARJÁN HÖT (Nóg rád me gye), a Mát ra -
bal la (He ves me gye) szö veg részt köve tõen a

„SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Fü löp szál lás
Ku na dacs
Solt szen tim re
Sza bad szál lás
Új solt”

szö veg résszel egé szül ki.

12.  §

Az R. 5. mel lék le té ben a DEBRECEN al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,DEBRECEN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

BALMAZÚJVÁROS ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Bal ma zúj vá ros
Hor to bágy

BERETTYÓÚJFALU HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Ár tánd
Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har dancs há za
Bi har ke resz tes
Bi har tor da
Bojt
De recs ke
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Ko nyár
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

CSENGER ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Csász ló
Cse göld
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ger fa lu
Dar nó
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Ga csály
Gar bolc
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kis hó dos
Kis na mény
Kom lód tót fa lu
Méh te lek
Nagy hó dos
Pá tyod
Por csal ma
Ro zsály
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Tisz ta be rek
Túr ri cse
Tyu kod
Ura
Zaj ta

DEBRECEN HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Bocs ka i kert
Deb re cen
Fü löp
Haj dú ba gos
Haj dú sám son
Mi ke pércs
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Sá ránd
Vá mos pércs

EGYEK ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Egyek
Ti sza cse ge
Új szent mar gi ta

FEHÉRGYARMAT ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
 me gye)

Cé gény dá nyád
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Gyü gye
Kér sem jén
Ki sar
Kissze ke res
Kö mö rõ
Mánd
Náb rád
Na gyar
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Pa nyo la
Pe nyi ge

Sza mo súj lak
Tar pa
Ti va dar
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Zsa ro lyán

GYULA HÖT (Bé kés me gye)
Geszt
Köt egyán
Méh ke rék
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Haj dú bö ször mény
Haj dú had ház
Tég lás

HAJDÚNÁNÁS HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Gör be há za
Haj dú do rog
Haj dú ná nás

HAJDÚSZOBOSZLÓ ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

IBRÁNY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Bal sa
Besz te rec
Buj
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Nagy ha lász
Pa szab
Ti sza ber cel
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

KISVÁRDA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Ajak
Anarcs
Ber kesz
Domb rád
Döge
Fé nyes lit ke
Gé gény
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Las kod
Lö võ pet ri
Me zõ la dány
Nyír kar ász
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Nyír lö võ
Nyír tass
Pap
Pát ro ha
Pet ne há za
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza ka nyár
Tor nyos pál ca
Új domb rád
Új ke néz
Ci gánd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Dá móc (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Lá ca csé ke (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Ri cse (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Sem jén (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Rév le ány vár (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Zemp lé na gárd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

KOMÁDI ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz
Bi ha rug ra (Bé kés me gye)
Kö rös nagy har sány (Bé kés me gye)
Kö rös új fa lu (Bé kés me gye)
Me zõ gyán (Bé kés me gye)
Zsa dány (Bé kés me gye)

LÉTAVÉRTES ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Ál mosd
Ba ga mér
Esz tár
Hosszú pá lyi
Kis mar ja
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi
Po csaj
Új lé ta

MÁTÉSZALKA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Bot pa lád
Csa holc
Fá bi án há za
Fül pös da róc
Ge lé nes
Géb er jén
Gyõr te lek
He te fe jér cse
Ho dász
Jár mi

Kán tor já no si
Kis pa lád
Ko csord
Köl cse
Ló nya
Ma gos li get
Má rok pa pi
Má té szal ka
Má tyus
Mérk
Mi lo ta
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa holy
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Olcs va a pá ti
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Ro hod
Son kád
Sza mos kér
Sza mosszeg
Szat már cse ke
Ti bor szál lás
Ti sza a dony
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza ke re cseny
Ti sza kó ród
Usz ka
Vaja
Vál laj
Vá mos oro szi

NYÍRBÁTOR HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Bá tor li get
En csencs
Kál ló sem jén
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gyu laj
Nyír lu gos
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Ó fe hér tó
Öm böly
Pe nész lek
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Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

NYÍREGYHÁZA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
 me gye)

Apagy
Bak ta ló ránt há za
Be se nyõd
De me cser
Kál mán há za
Ke me cse
Kék
Kó taj
Le ve lek
Magy
Nagy cser kesz
Nagy kál ló
Nap kor
Nyír bog dány
Nyír egy há za
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kércs
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tét
Nyír tu ra
Ra ka maz
Ra mo csa há za
Sé nyõ
Sza bolcs
Szé kely
Ti már
Ti sza nagy fa lu

PÜSPÖKLADÁNY HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Bá ránd
Bi har nagy ba jom
Föl des
Kaba
Nagy rá bé
Nád ud var
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

SZAKOLY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Nyír gel se
Nyír mi hály di
Sza koly

SZEGHALOM HÖT (Bé kés me gye)
Dé va vá nya
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Okány
Szeg ha lom
Vész tõ
Csök mõ (Haj dú-Bi har me gye)
Dar vas (Haj dú-Bi har me gye)

TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Ti sza fü red (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

TISZAVASVÁRI ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri

ÚJFEHÉRTÓ ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Ér pa tak
Új fe hér tó

VÁSÁROSNAMÉNY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
 me gye)

Ara nyos apá ti
Pusz ta do bos
Csa ro da
Nyír ma da
Gem zse
Gyü re
Gu lács
Ilk
Jánd
Kis var sány
Nagy var sány
Olcs va
Ti sza szal ka
Tá kos
Ti sza vid
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

ZÁHONY HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Benk
Eper jes ke
Gyõ röcs ke
Ko mo ró
Mán dok
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tu zsér
Zá hony
Zsurk
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Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Mis kolc
Szol nok
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.”

13.  §

(1) Az R. 5. mel lék le té ben, a ,,PÉCS, El sõd le ges mû kö -
dé si kör ze te:” al cím he lyé be a ,,PÉCS, El sõd le ges mû kö -
dé si kör zet:” al cím lép.

(2) Az R. 5. mel lék le té ben, a PÉCS, El sõd le ges mû kö -
dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a BAJA HÖT (Bács-Kis -
kun me gye) alat ti fel so ro lás

a) a Csá tal ja szö veg részt köve tõen „Csá voly”,
b) az Ér sek csa nád szö veg részt köve tõen „Felsõszent -

iván”,
c) a Ne mes nád ud var szö veg részt köve tõen „Rém”

szö veg résszel egé szül ki.

(3) Az R. 5. mel lék le té ben, a PÉCS, El sõd le ges mû kö -
dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a KALOCSA HÖT
(Bács-Kis kun me gye) alat ti fel so ro lás, a Mis ke szö veg -
részt köve tõen „Uszód” szö veg résszel egé szül ki.

14.  §

(1) Az R. 5. mel lék le té ben, a SZEGED, El sõd le ges mû -
kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben

a) a BÉKÉSCSABA HÖT (Bé kés me gye) alat ti fel so -
ro lás, a Do boz szö veg részt köve tõen „Két sop rony”,

b) a KALOCSA HÖT (Bács-Kis kun me gye) alat ti fel -
so ro lás, az Ér sek hal ma szö veg részt köve tõen „Ha jós”
szö veg résszel egé szül ki.

(2) Az R. 5. mel lék le té ben, a SZEGED, El sõd le ges mû -
kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben az OROSHÁZA HÖT
(Bé kés me gye) alat ti fel so ro lás

„Szék ku tas
Ár pád ha lom (Csong rád me gye)
Eper jes (Csong rád me gye)
Csor vás (Bé kés me gye)
Ge ren dás (Bé kés me gye)
Nagy má gocs (Csong rád me gye)”

szö veg ré sze he lyé be a
„Csor vás (Bé kés me gye)
Ge ren dás (Bé kés me gye)
Ár pád ha lom (Csong rád me gye)
Eper jes (Csong rád me gye)
Nagy má gocs (Csong rád me gye)
Szék ku tas (Csong rád me gye)”

szö veg rész lép.

(3) Az R. 5. mel lék le té ben, a SZEGED, El sõd le ges mû -
kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a SZEGED HÖT
(Csong rád me gye) alat ti fel so ro lás „Fel sõ szen ti ván

(Bács-Kis kun me gye): Ba ra nya me gye ja vas la tá ra” szö -
veg ré sze he lyé be a

„Fel sõ szen ti ván
For rás kút”

szö veg rész lép.

(4) Az R. 5. mel lék le té ben, a SZEGED, El sõd le ges mû -
kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a SZENTES HÖT
(Csong rád me gye) alat ti fel so ro lás

a) a Fá bi án se bes tyén szö veg részt köve tõen „Nagy tõ -
ke”,

b) a Szeg vár szö veg részt köve tõen „Szen tes”
szö veg résszel egé szül ki.

15.  §

Az R. 5. mel lék le té ben, a SZOLNOK, El sõd le ges mû kö -
dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a SZARVAS HÖT (Bé kés
me gye) alat ti fel so ro lás „Kon do ros (Bé kés me gye)” szö -
veg ré sze he lyé be „Kon do ros” szö veg rész lép és ezt köve -
tõen az aláb bi új al cím mel egé szül ki:

„SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Izsák (Bács-Kis kun me gye)”

16.  §

Az R. 5. mel lék le té ben, a VESZPRÉM, El sõd le ges mû -
kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a SÁRBOGÁRD HÖT
(Fej ér me gye) fel so ro lás, a Be lecs ka (Tol na me gye) szö -
veg részt köve tõen „Bi kács (Tol na me gye)” szö veg résszel
egé szül ki.

17.  §

Az R. 5. mel lék le té ben, a ZALAEGERSZEG, El sõd le ges 
mû kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a „NAGYATÁD
HÖT (Zala me gye)” szö veg ré sze he lyé be „NAGYATÁD
HÖT (So mogy me gye)” szö veg rész lép.

18.  §

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

(2) A Ri asz tá si és Se gít ség nyúj tá si Terv (a továb biak ban:
RST kö tet) e ren de let nek meg fe le lõ át dol go zá sá nak és jó vá -
ha gyá sá nak ha tár ide je a ha tály ba lé pés tõl szá mí tott 15 nap,
ame lyet köve tõen az új RST kö te tet kell al kal maz ni.

(3) Az R. 1. mel lék le té ben, a TOLNA MEGYE al cím
alat ti rész ben a Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs -
nok ság: PAKS El sõd le ges mû kö dé si kör ze te alat ti fel so ro -
lás, „Bi kács” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.
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(4) Az R. 5. mel lék le té ben, a GYÕR, El sõd le ges mû kö -
dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a PÁPA HÖT (Veszp rém
me gye) alat ti fel so ro lás „Mer se vát (Vas me gye) Szer gény
(Vas me gye)” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

(5) Az R. 5. mel lék le té ben, a PÉCS, El sõd le ges mû kö -
dé si kör zet: al cím alat ti rész ben a PAKS HÖT (Tol na me -
gye) fel so ro lás „Bi kács” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

(6) Az R. 5. mel lék le té ben, a SZEGED, El sõd le ges mû -
kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben

a) a RUZSA ÖT (Csong rád me gye) alat ti fel so ro lás
„For rás kút”,

b) a SZEGED HÖT (Csong rád me gye) alat ti fel so ro lás
„Csá voly (Bács-Kis kun me gye)”, „Rém (Bács-Kis kun
me gye): Ba ra nya me gye ja vas la tá ra”
szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

(7) Az R. 5. mel lék le té ben, a SZOLNOK, El sõd le ges
mû kö dé si kör zet: al cím alat ti rész ben

a) a HEVES HÖT (He ves me gye) alat ti fel so ro lás
„Jász fény sza ru (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)”,

b) a SZOLNOK HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
alat ti fel so ro lás „Két sop rony (Bé kés me gye)”,

c) a TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me -
gye) alat ti fel so ro lás „Ti sza fü red”
szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
24/2006. (IV. 28.) GKM

rendelete

a villamos energia átállási költség megállapításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  §-ának e) pont já ban és a
113.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel a VET 99.  §-ában és az át ál lá si költ sé gek
meg ha tá ro zá sá nak és ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. ren de let 13.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a köz üze mi nagy ke res ke dõ nek meg -
té rít he tõ át ál lá si költ ség mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra
 terjed ki.

2.  §

Az e ren de let ben hasz nált fo gal mak meg ha tá ro zá sát
a VET 3.  §-a, valamint a VET egyes ren del ke zé se i nek
 végrehajtásáról  szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. ren de let 
tar tal maz za.

3.  §

(1) A köz üze mi nagy ke res ke dõ ré szé re meg ál la pí tott
 átállási költ ség 2005. évi mér té ke 13 850 856 ezer Ft.

(2) A 2005. év ben fo lyó sí tott át ál lá si költ ség elõ leg
5 000 000 ezer Ft.

(3) A köz üze mi nagy ke res ke dõ ré szé re ki fi ze ten dõ át ál -
lá si költ ség kü lön bö zet 8 850 856 ezer Ft.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg a vil la mos ener gia át ál lá si költ ség meg -
állapításáról  szóló 21/2005. (IV. 12.) GKM ren de let ha tá -
lyát vesz ti.

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
25/2006. (IV. 28.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló

1995. évi LVI. tör vény végrehajtásáról  szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mékek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott felha -
talmazás alap ján – az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mékek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
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LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let a kö vet ke zõ 16.  §-sal egé szül ki:

„16.  § (1) A Kör nye zet vé del mi Alap cél fel adat fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat (Kac.) ke ze lé sét vég zõ szerv hez
2004. má jus 1. elõtt be nyúj tott ter mék díj-vissza igény lés,
to váb bá ezt köve tõen 2005. ja nu ár 1-jé ig a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi cél elõ irány zat (Kö vi ce) ke ze lé sét vég zõ
szerv hez – az ex port utá ni vissza igény lés ki vé te lé vel – be -
nyúj tott ter mék díj-vissza igény lés ese tén a vissza igény lés
jo go sult sá gát, amennyi ben azt 2006. má jus 1-jé ig jog erõ -
sen nem bí rál ták el, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban
ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés az ott meg -
ha tá ro zott ter mék díj-vissza igény lé si ké rel mek jog alap ját,
illetve e ké rel mek el bí rá lá sá val össze füg gõ igé nye ket nem
érin ti.”

2.  §

E ren de let 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

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 hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59. § (2) be kez dé sé nek cf) al pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás, valamint a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény 34. §-a (4) be kez dé sé nek ja) al pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé kai
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2004. (X. 8.)

KvVM ren de let 7. §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(3) Ez a ren de let – az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren -
de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló kor mány ren -
de let tel együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/96/EK irány -
elve (2003. ja nu ár 27.) az elekt ro mos és elekt ro ni kus be -
ren de zé sek hul la dé ka i ról 6. cik ke (1)–(4) be kez dé sé nek,
7. cik ke (3) be kez dé sé nek, 12. cik ke (1) be kez dé sé nek,
II. és III. mel lék le te;

b) a Bi zott ság 2004/249/EK (2004. már ci us 11.) ha tá -
ro za ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la -
dé ka i ról  szóló 2002/96/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv vég re haj tá sá ról  szóló tag ál la mi je len té sek alap -
jául szol gá ló kér dõ ív rõl 1. cik ke;

c) a Bi zott ság 2005/369/EK (2005. má jus 3.) határo -
zata az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la dé -
ka i ról  szóló 2002/96/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv be tar tá sá nak tag ál la mi el len õr zé sét és adatfor -
máinak meg ál la pí tá sát cél zó vég re haj tá si sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról 2. cik ké nek 1. pont ja, mel lék le te.”

2. §

(1) Az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kai be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2. §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(1) 2006. jú li us 1. nap já tól nem hoz ha tó for ga lom ba
olyan elekt ro mos be ren de zés, amely nek ho mo gén anya -
gaiban – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
 ólmot, hi ganyt, hat vegy ér té kû kró mot, polibrómozott-
 bifenilt (PBB), po li bró mo zott-di fe nil-étert (PBDE) 0,1 tö -
meg szá za lék vagy kad mi u mot 0,01 tö meg szá za lék kon -
cent rá ció ér ték nél na gyobb mennyi ség ben tar tal maz.”

(2) Az R. 2. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem vo nat -
ko zik:]

„a) az ólom, a hi gany, a kad mi um, a hat vegy ér té kû
króm és a po li bró mo zott-di fe nil-éte rek (PBDE-k) e ren de -
let mel lék le té ben meg ha tá ro zott al kal ma zá sá ra;”

3. §

Az R. 5. §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„5. § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/95/EK irány -

elve (2003. ja nu ár 27.) az egyes ve szé lyes anya gok elekt -
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ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá -
nak kor lá to zá sá ról 2. cik ke (1), (3) be kez dé sé nek, 3. cik -
ké nek, 4. cik ke (1)–(2) be kez dé sé nek, mel lék le té nek;

b) a Bi zott ság 2005/618/EK ha tá ro za ta (2005. au gusz -
tus 18.) egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni -
kus be ren de zé sek ben való ma xi má lis kon cent rá ció ér té ke i -
nek meg ha tá ro zá sa cél já ból a 2000/95/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2005/717/EK ha tá ro za ta (2005. ok tó -
ber 13.) az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kus be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek a mû sza ki ha la dás hoz való hoz zá iga zí -
tás cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2005/747/EK ha tá ro za ta (2005. ok tó -
ber 21.) az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kus be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek a mû sza ki ha la dás hoz való hoz zá iga zí -
tás cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

4. §

Az R. mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2005/618/EK ha tá ro za ta (2005. au gusz -
tus 18.) egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni -
kus be ren de zé sek ben való ma xi má lis kon cent rá ció ér té ke i -
nek meg ha tá ro zá sa cél já ból a 2000/95/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2005/717/EK ha tá ro za ta (2005. ok tó -
ber 13.) az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kus be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek a mû sza ki ha la dás hoz való hoz zá iga zí -
tás cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2005/747/EK ha tá ro za ta (2005. ok tó -
ber 21.) az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kus be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek a mû sza ki ha la dás hoz való hoz zá iga zí -
tás cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 26/2006. (IV. 28.) KvVM rendelethez

[Mel lék let a 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

Az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékû króm, a polibrómozott-bifenilek (PBB-k)
és a polibrómozott-difenil-éterek (PBDE-k) alkalmazása

Ve szé lyes anyag Elekt ro mos be ren de zés
Leg na gyobb
meg en ge dett
mennyi ség

Hi gany Kom pakt flu o resz cens lám pák (fény csö vek) 5 mg

Ál ta lá nos cél ra hasz nált fény csö vek Ha lo fosz fát fény csö vek 10 mg

Nor mál élet tar ta mú tri fosz fát
fény csö vek

5 mg

Hosszú élet tar ta mú tri fosz fát
fény csö vek

8 mg

Spe ci á lis fény csö vek nincs ha tár ér ték

Egyéb lám pák nincs ha tár ér ték



Ve szé lyes anyag Elekt ro mos be ren de zés
Leg na gyobb
meg en ge dett
mennyi ség

Ólom Ka tód su gár csö vek üve ge nincs ha tár ér ték

Elekt ro ni kai al kat ré szek üve ge nincs ha tár ér ték

Fény csö vek üve ge nincs ha tár ér ték

Acél öt vö zõ ele me ként 0,35 tö meg%

Alu mí ni um öt vö zõ ele me ként 0,4 tö meg%

Réz öt vö zõ ele me ként 4 tö meg%

A ma gas ol va dás pon tú for ra sza nya gok ban lévõ ólom
(leg alább 85% ólom tar ta lom mal)

nincs ha tár ér ték

A szer ve rek ben, az adat tá ro ló rend sze rek ben, a tá ro lá si és el ren de zé si rend -
sze rek ben, a há ló za ti inf ra struk tú ra kap cso ló, jel zõ és adat át vi te li be ren de zé -
se i ben, va la mint a táv köz lé si há ló za tok há ló zat ke ze lé se so rán hasz nált
for rasz tó anya gok ban lévõ ólom

nincs ha tár ér ték

Az elekt ro ni kai ter mé kek ben hasz nált ke rá mi ák ban pl. pi e zo elekt ro mos
 eszközök

nincs ha tár ér ték

Az ólom-bronz csap ágy csé szék ben és -bé lé sek ben nincs ha tár ér ték

Ru gal mas tûs csat la ko zó rend sze rek ben hasz nált ólom nincs ha tár ér ték

A hõ ve ze tõ mo du lok tö mí tõ gyû rû jén be vo nó anyag ként hasz nált ólom nincs ha tár ér ték

Az op ti kai üveg ben és fény szû rõ ben lévõ ólom nincs ha tár ér ték

Ket tõ nél több elem bõl álló, a mik ro pro cesszor ki ve ze té sei és tok ja kö zött
kap cso la tot biz to sí tó for rasz tó anyag ban lévõ ólom, ha az ólom tar ta lom
80 és 85 tö meg szá za lék kö zött van

nincs ha tár ér ték

Flip Chip in teg rált áram kö rök ben a fél ve ze tõ süllyesz té ke és hor do zó ja kö -
zött mû kö dõ ké pes elekt ro ni kus kap cso la tot meg va ló sí tó for rasz tó anyag ban
lévõ ólom

nincs ha tár ér ték

Kad mi um A vil la mos érint ke zõk ben és a kad mi um be vo na tok ban lévõ kad mi um és
 vegyülékei, ki vé ve az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké szít -
mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to zá sá ról  szóló 41/2000.
(XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren de let alap ján til tott al kal ma zá so kat

nincs ha tár ér ték

Az op ti kai üveg ben és fény szû rõ ben lévõ kad mi um nincs ha tár ér ték

Hat vegy ér té kû
króm

Ab szorp ci ós hû tõ gé pek hû tõ rend sze ré ben al kal ma zott szén acél kor ró zió vé -
del mé re

nincs ha tár ér ték

De ka-BDE Po li mer al kal ma zá sok ban nincs ha tár ér ték
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
27/2006. (IV. 28.) KvVM

rendelete

a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
és víz ügyi fel ügye lõ sé gek ille tékességi, va la mint

a nem ze ti park igaz ga tó sá gok és a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi igaz ga tó sá gok mû kö dé si te rü le té rõl  szóló
29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (8) be kez dé sé nek a) pont -
já ban, a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
3.  §-ának (4) be kez dé sé ben és a ter mé szet vé del mé rõl
 szóló 1996. évi LIII. tör vény 57.  §-ának (2) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ sé gek ille té kességi, va la mint a nem ze ti park igaz ga -
tó sá gok és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok
mû kö dé si te rü le té rõl  szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1.  § (1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vek fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.)
Korm. ren de let mel lék le té ben fel so rolt kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek ille té kességi
te rü le tét e ren de let 1. szá mú mel lék le te, a nem ze ti park
igaz ga tó sá gok mû kö dé si te rü le tét e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok
 mûködési te rü le tét pe dig e ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rint ál la pí tom meg.

(2) Ha a nem ze ti park igaz ga tó ság jog sza bály ál tal
 hatáskörébe utalt sza bály sér té si ügy ben sza bály sér té si
 hatóságként jár el, az ille té kességi te rü le te meg egye zik
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti mû kö dé si te rü let tel.”

2.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek „VII. Ba la ton-fel vi dé -
ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” szö veg ré sze he lyé be
„VII. Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság” szö veg rész lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek VII. pont já ban a
„Szék he lye: Veszp rém” szö veg rész he lyé be „Szék he lye:
Cso pak” szö veg rész lép.

3.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek I. Észak-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si

vo na lai pont já nak c) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek.”

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek II. Kö zép-Du na-völ -
gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö -
dé si vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek III. Al só-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si
vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(4) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek IV. Kö zép-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si
vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(5) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek V. Dél-du nán tú li Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si vo na -
lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(6) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek VI. Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si
vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(7) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek VII. Fel sõ-Ti sza-vi dé -
ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si 
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vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(8) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek VIII. Észak-magyar -
országi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû -
kö dé si vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(9) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek IX. Ti szán tú li Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si vo na -
lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(10) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek X. Közép-Tisza-
 vidéki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû -
kö dé si vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(11) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek XI. Al só-Ti sza-vi dé -
ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si 
vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

(12) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek XII. Kö rös-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság B) Mû kö dé si
vo na lai pont ja c) al pont já nak címe és fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi lé te sít mé nyek, ezen kí vül”

4.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

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 adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) 175.  §-ának (13) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a be val lá si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét (a továb biak ban: adó kö te le zett ség) és a
sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó
ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996. évi
CXXVI. tör vény alap ján a be fi ze tett adó ja meg ha tá ro zott
ré szé nek fel hasz ná lá sá ról  szóló nyi lat ko za tát (a továb -
biak ban: ren del ke zõ nyi lat ko zat) elekt ro ni kus úton telje -
sítõ adó zó ra (a továb biak ban: adó zó) ter jed ki.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az adó kö te le zett ség elekt ro ni -
kus úton tör té nõ tel je sí té sé re a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend sze ren (a továb biak ban: KR) ke resz tül
hoz zá fér he tõ be val lá si és adat szol gál ta tá si rend szert mû -
köd tet.

2.  §

Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az adó -
zás rend jé rõl  szóló tör vény egyes ren del ke zé se i nek al kal -
ma zá sá ról és mó do sí tá sá ról, va la mint egyes adótör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXIII. tör vény, il le tõ leg
az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló
193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ekr.)
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.
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Az adókötelezettség elektronikus úton történõ
teljesítése során eljáró személyek

3.  §

(1) Az adó kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je -
sí té sé nek fel té te le, hogy az adó zó, il le tõ leg az Art. alap ján
kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ sze mély (a továb biak ban:
kép vi se lõ) az Ekr.-ben meg ha tá ro zott, az ügy fél ka pu
 nyitásához szük sé ges re giszt rá ci ós el já rás so rán kép zett
egye di azo no sí tó val és tit kos jel szó val, il le tõ leg 2007. ja -
nuár 1-jé tõl a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
 követelményeknek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írás sal ren -
del kez zen.

(2) A kép vi se lõ a kép vi se le ti jo go sult sá gát az adó kö te -
le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ elsõ tel je sí té sé nek idõ -
pont ját meg elõ zõ en az ál la mi adó ha tó ság hoz az erre rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyon be je len ti.

(3) A be je len tés alap ján az ál la mi adó ha tó ság a kép vi se -
lõt nyil ván tar tás ba ve szi, és er rõl az adó zót ha la dék ta la nul
ér te sí ti.

Az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítése

4.  §

(1) Az ál la mi adó ha tó ság az adó kö te le zett ség elekt ro ni -
kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez, il le tõ leg a ren del ke zõ nyi -
lat ko zat hoz olyan in for ma ti kai el já rás sal tit ko sí tott elekt -
ro ni kus ûr la pot rend sze re sít, amely biz to sít ja, hogy az
 ûrlap tar tal mát, an nak ki töl té sét köve tõen – az Art.
12.  §-ában meg ha tá ro zott irat be te kin tés ese tét ki vé ve –
csak az ál la mi adó ha tó ság is mer hes se meg.

(2) Az adó zó az adó kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör -
té nõ tel je sí té sé re irá nyu ló el já rást a 3.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott re giszt rá ció so rán kép zett egye di azono -
sítójával és tit kos jel sza vá val, il le tõ leg 2007. ja nu ár 1-jé tõl 
a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írás sal, egye di azo no sí tá si
el já rás út ján kez de mé nye zi a KR út ján.

(3) Az adó zó a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írá sát
2007. ja nu ár 1-jé tõl he lyez he ti el a ki töl tött ûr la pon.

5.  §

(1) A KR az adó zó ál tal ki töl tött és meg kül dött elekt ro -
ni kus ûr la pot ha la dék ta la nul ér kez te tõ szám mal, il le tõ leg
a KR idõ bé lyeg zõ jé vel lát ja el. A KR az adó zót az elekt ro -
ni kus ûr lap be ér ke zé sé nek idõ pont já ról, il le tõ leg ér kez te tõ 
szá má ról ér te sí ti.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap ada ta it
be val lá si és adat szol gál ta tá si rend sze ré ben rög zí ti. Az
adó zó a be val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer ben rög zí tett 
ada to kat az ér kez te tõ szám fel hasz ná lá sá val el len õriz he ti.

(3) Ha az ál la mi adó ha tó ság a KR-bõl át vett elekt ro ni -
kus ûr lap ról meg ál la pít ja, hogy az adó zó az idõ bé lyeg zõ -
ben fel tün te tett idõ pon tot meg elõ zõ en az adott adó nem és
idõ szak te kin te té ben már tel je sí tet te adó kö te le zett sé gét,
 illetõleg az el já rás ra nem volt jo go sult, az elekt ro ni kus ûr -
lap ada ta i nak fel dol go zá sát meg ta gad ja és az adó zót, kép -
vi se le ti el já rás ese tén a kép vi se lõt a KR út ján az elekt ro ni -
kus ûr lap fel dol go zá sá nak meg ta ga dá sá ról tá jé koz tat ja.

(4) Az ál la mi adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap együt tes
alá írá sá nak szük sé ges sé ge ese tén va la mely alá írás hi á nyá -
ról a KR út ján az adó zót (kép vi se lõ jét) ér te sí ti és – az
elekt ro ni kus ûr lap fel dol go zá sá nak meg ta ga dá sa ter he
mel lett – ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja az alá írás tel je sí té sé re.

(5) Ha az adó be val lás hoz jog sza bály ren del ke zé se alap -
ján elekt ro ni kus úton nem hoz zá fér he tõ mel lék le tet kell
csa tol ni, az adó zó az elekt ro ni kus ûr lap ér kez te tõ szá mát
pa pír ala pú ira ton rög zí ti és a mel lék le tek kel együtt meg -
kül di az ille té kes ál la mi adó ha tó ság hoz.

(6) Az adó kö te le zett ség tel je sí té sé nek idõ pont ja – a (3)
és (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az idõ bé lyeg zõ -
ben sze rep lõ idõ pont. Az (5) be kez dés ben fog lalt el já rás
ese tén a költ ség ve té si tá mo ga tás ki uta lá sá ra nyit va álló ha -
tár idõ szá mí tá sa szem pont já ból az adó kö te le zett ség tel je -
sí té sé nek idõ pont ja a pa pír ala pú ira tok be ér ke zé sé nek
a nap ja.

(7) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a költ ség -
ve té si tá mo ga tás ki uta lá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí tá sa 
szem pont já ból az adó kö te le zett ség tel je sí té sé nek idõ pont -
ja a hi ány pót lás tel je sí té sé nek nap ja.

Adatbiztonság

6.  §

Amennyi ben a KR-ben, il le tõ leg a be val lá si és adat szol -
gál ta tá si rend szer ben üzem za var tör té nik, az ál la mi adó ha -
tó ság hon lap ján és a KR üze mel te tõ je a kor mány za ti por tá -
lon az üzem za var ról, il le tõ leg az üzem za var el há rí tá sát
köve tõen an nak kez dõ és meg szû né si idõ pont já ról ha la -
dék ta la nul köz le ményt tesz köz zé.

7.  §

A KR üze mel te tõ je a KR-rel, az ál la mi adó ha tó ság a be -
val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer rel kap cso la tos ese mé -

4016 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/50. szám



nye ket, va la mint az ese mény be kö vet ke zé sé nek idõ pont ját 
elekt ro ni kus nap ló for má já ban rög zí ti és azt az adó meg ál -
la pí tá sá hoz való jog el évü lé sé ig meg õr zi. Az in for ma ti kai
rend szer biz to sít ja, hogy az adó meg ál la pí tá sá hoz való jog
el évü lé sé ig az arra jo go sult sze mély szá má ra az ada tok
hoz zá fér he tõ ek és ér tel mez he tõ ek le gye nek.

Tájékoztatás

8.  §

(1) Az ál la mi adó ha tó ság a be val lá si és adat szol gál ta tá si 
rend szer al kal ma zá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai kö ve tel -
mé nye ket, va la mint tá jé koz ta tá so kat a kor mány za ti por tá -
lon, il le tõ leg az ál la mi adó ha tó ság hon lap ján köz zé te szi.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé -
nyek meg vál to zá sát a vál to zás idõ pont ját leg alább 30 nap -
pal meg elõ zõ en köz zé te szi.

Átmeneti és záró rendelkezések

9.  §

(1) Ez a ren de let 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide -
jû leg az adó kö te le zett ség nek az Adó- és Pénz ügyi El len õr -
zé si Hi va tal hoz elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek
sza bá lya i ról  szóló 34/2003. (XII. 11.) PM–IHM együt tes
ren de let, va la mint az elekt ro ni kus ügy in té zést vá lasz tó
adó zó be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal hoz tör té nõ tel je sí té -
sé nek sza bá lya i ról  szóló 13/2005. (III. 30.) PM–IHM–
MeHVM együt tes ren de let ha tá lyát vesz ti az zal, hogy a fo -
lya mat ban lévõ be val lá si és adat szol gál ta tá si el já rá sok ban
az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen tel je sí ten dõ el já rá si 
cse lek mé nyek re e ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé -
nye ket elsõ al ka lom mal 2006. má jus 1-jé ig köz zé te szi.

Dr. Ve res Já nos s. k., Ko vács Kál mán s. k.,
pénz ügy mi nisz ter in for ma ti kai

 és hír köz lé si mi nisz ter

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt

ve ze tõ mi nisz ter

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*

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: KT) 14.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és 52.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a KT 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak ra – az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 64.  §-ának (4) be kez dé se
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za to kat és a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá so kat 2006. év ben egyes köz pon ti költ ség ve té si kap -
cso la tok ból meg il le tõ for rá sok ról  szóló 4/2006. (I. 26.)
PM–BM együt tes ren de let (a továb biak ban: R) az aláb bi
1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § (1) A KT 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ egyes 
hoz zá já ru lá sok jog cí me i hez kap cso ló dó mu ta tó szá mok
 kiegészítõ fel mé ré se alap ján a he lyi és a he lyi ki sebb sé gi
ön kor mány za to kat (a továb biak ban: he lyi önkormány -
zatok) és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá so kat (a továb biak -
ban: tár su lá sok) meg il le tõ nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok
elõ irány za ta e ren de let 6. és 7. szá mú mel lék le te sze rint
a kö vet ke zõ jog cí me ken mó do sul:

11. Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tás fel ada tai
12. Szo ci á lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és át me -

ne ti el he lye zés
13. Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei
14. Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa
17. Kü lön le ges gon do zás ke re té ben nyúj tott el lá tás
a) Gyógy pe da gó gi ai (kon duk tív pe da gó gi ai) ne ve lés,

ok ta tás az óvo dá ban és az is ko lá ban
c) Fej lesz tõ fel ké szí tés
18. Alap fo kú mû vé szet ok ta tás
19. Kol lé gi u mok köz ok ta tá si fel ada tai
d) Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók kol lé gi u -

mi ne ve lé se, ok ta tá sa
20. Hoz zá já ru lá sok egyéb köz ok ta tá si ne ve lé si, ok ta tá -

si fel ada tok hoz
e) Hoz zá já ru lás pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá sok

igény be vé te lé hez
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21. Egyéb hoz zá já ru lá sok egyes köz ok ta tá si in téz mé -
nye ket fenn tar tó ön kor mány za tok fel adat-el lá tá sá hoz

22. Gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ jut ta -
tá sok, szol gál ta tá sok

(2) A KT 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ elõ irány za -
tok a he lyi ön kor mány za tok és a tár su lá sok fe le lõs sé gi
 körén kí vül esõ ok ból e ren de let 6. és 7. szá mú mel lék le te
sze rint a kö vet ke zõ jog cí me ken mó do sul nak:

3. Kör jegy zõ ség mû kö dé se
bd) a nagy köz sé gi, vá ro si (me gyei jogú vá ro si) szék -

helyû kör jegy zõ sé get a szék hely hez kap cso ló dó má so dik
és min den to váb bi, de leg fel jebb nyolc köz ség utá ni hoz -
zá já ru lás

5. La kott kül te rü let tel kap cso la tos fel ada tok
11. Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tás fel ada tai
i) Ut cai szo ci á lis mun ka
j) Idõs ko rú ak, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek, haj -

lék ta la nok nap pa li in téz mé nyi el lá tá sa
12. Szo ci á lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és át me -

ne ti el he lye zés
ba) Ott hont nyúj tó el lá tás
15. Óvo dai ne ve lés
16. Is ko lai ok ta tás
17. Kü lön le ges gon do zás ke re té ben nyúj tott el lá tás
a) Gyógy pe da gó gi ai (kon duk tív pe da gó gi ai) ne ve lés,

ok ta tás az óvo dá ban és az is ko lá ban
20. Hoz zá já ru lá sok egyéb köz ok ta tá si ne ve lé si, okta -

tási fel ada tok hoz
aa) Ál ta lá nos is ko lai nap kö zi fog lal ko zás
ba) Kü lön le ges hely zet ben lévõ gyer me kek, ta nu lók

tá mo ga tá sa
bb) In teg rá ci ós fel ké szí tés
c) Nem ma gyar nyel ven fo lyó ne ve lés és ok ta tás, va la -

mint a roma ki sebb sé gi ok ta tás
d) Nem ze ti sé gi nyel vû, két ta ní tá si nyel vû ok ta tás,

nyel vi elõ ké szí tõ ok ta tás
21. Egyéb hoz zá já ru lá sok egyes köz ok ta tá si in téz mé -

nye ket fenn tar tó ön kor mány za tok fel adat-el lá tá sá hoz
b) In téz mé nyi tár su lás óvo dá já ba, ál ta lá nos is ko lá já ba

járó gyer me kek, ta nu lók tá mo ga tá sa
22. Gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ jut ta -

tá sok, szol gál ta tá sok
b) Ta nu lók in gye nes tan könyv el lá tá sa
(3) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti mó do sí tá sok  miatti

kü lön bö ze tek kel e ren de let 6. és 7. szá mú mel lék le te sze -
rint mó do sul nak a KT 4. szá mú mel lék let B) I. pont ja alap -
ján meg ál la pí tott nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok nor ma tív 
ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó val fi nan -
szí ro zott ré szé nek együt tes össze gei, a KT 4. szá mú mel -
lék le té nek B) II. pont ja alap ján a me gyei önkormány -
zatok sze mé lyi jö ve de lem adó-ré sze se dé sé nek össze ge és
B) III. pont ja sze rin ti, a te le pü lé si ön kor mány za tok jö ve de -
lem dif fe ren ci á ló dá sát mér sék lõ ki egé szí tés vagy be szá mí -
tás össze ge, to váb bá mind ezen for rá sok együt tes össze ge.

(4) A KT 8. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ egyes nor ma -
tív, kö tött tá mo ga tá sok jog cí me i hez kap cso ló dó mu ta tó -

szá mok ki egé szí tõ fel mé ré se alap ján a he lyi ön kor mány -
za to kat és a tár su lá so kat meg il le tõ tá mo ga tá sok elõ irány -
za ta e ren de let 6. és 7. szá mú mel lék le te sze rint a követ -
kezõ jog cí me ken mó do sul:

I. Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes köz ok ta tá si fel ada tok hoz
2. A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé -

keny sé ge
IV. Bel sõ el len õr zé si tár su lá sok tá mo ga tá sa
V. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa
(5) A KT 8. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ elõirány -

zatok a he lyi ön kor mány za tok és a tár su lá sok fe le lõs sé gi
kö rén kí vül esõ ok ból e ren de let 6. és 7. szá mú mel lék le te
sze rint a kö vet ke zõ jog cí me ken mó do sul nak:

I. Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes köz ok ta tá si fel ada tok hoz
1. Pe da gó gus szak vizs ga, to vább kép zés, emelt szin tû

érett sé gi vizs gáz ta tás ra való fel ké szü lés tá mo ga tá sa
2. A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé -

keny sé ge
3. Pe da gó gi ai szak szol gá lat
II. Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes szo ci á lis fel ada tok hoz
2. Ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz fog lal koz ta tás

 támogatása
3. Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa”

2.  §

(1) A 4/2006. (I. 26.) PM–BM együt tes ren de let az
e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le tei sze rin ti 6. és 7. szá mú
mel lék le tek kel egé szül ki.

(2) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a he lyi ön kor -
mány za tok szá má ra az 1.  §-ban meg ha tá ro zott kü lön bö ze -
tek éves össze gé nek 2006. áp ri lis 30-áig szá mí tott fo lyó
évi fi nan szí ro zá si kü lön bö ze te it elsõ ütem ben egy összeg -
ben, a fenn ma ra dó to váb bi kü lön bö ze tet má jus 1-jé tõl havi 
üte me zés ben – a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok kal és
 támogatásokkal egy ide jû leg – a net tó fi nan szí ro zás ke re té -
ben a Ma gyar Ál lam kincs tár ér vé nye sí ti.

(3) Az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben a tár su lá sok
szá má ra az 1.  §-ban meg ha tá ro zott kü lön bö ze tek éves
össze gé nek 2006. áp ri lis 30-áig szá mí tott fo lyó évi fi nan -
szí ro zá si kü lön bö ze te it elsõ ütem ben egy összeg ben, a
fenn ma ra dó to váb bi kü lön bö ze tet má jus 1-jé tõl havi üte -
me zés ben – a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok kal és tá mo -
ga tá sok kal egy ide jû leg – a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben
a Ma gyar Ál lam kincs tár ér vé nye sí ti.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Mol nár Al bert s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
pénz ügy mi nisz té ri u mi bel ügy mi nisz ter

po li ti kai ál lam tit kár
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
72/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Kos suth-díj ról és a Szé che nyi-díj ról  szóló 1990. évi
XII. tör vény 5.  § (1) be kez dé se alap ján, a Kor mány elõ ter -
jesz tésére

a ha tá ra in kon túl is mél tán nép sze rû elõadó-mûvésze -
téért, a ci gány ze ne ma gas mû vé szi szín vo na lú mû ve lé sé ért

Ban gó Mar git elõ adó mû vész nek,

a klasszi kus könnyû ze ne – kü lö nö sen a di xi e land –
meg is mer te té sé ben és mû ve lé sé ben vég zett ki emel ke dõ és 
pél da mu ta tó mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ben kó Sán dor Liszt Fe renc-dí jas elõ adó-mû vész nek,

a ma gas ren dû ci gány elõ adó-mû vé szet népszerûsíté -
séért, hét év ti ze des fá rad ha tat lan prí má si te vé keny sé gé ért
és pél da mu ta tó em ber i ma ga tar tá sá ért

Bo ross La jos elõ adó mû vész nek, prí más nak,

a kor társ ma gyar tánc mû vé szet meg újí tá sá ban vál lalt,
ki ma gas ló nem zet kö zi el is me rést szer zett tánc mû vé szi,
ko re og rá fu si és tár su lat szer ve zõi mun ká já ért

Bo zsik Yvet te ko re og rá fus nak, tánc mû vész nek, Ér de -
mes Mû vész nek,

rend kí vül sok ol da lú mû vé szi te vé keny sé ge, va la mint az 
újí tó ma gyar szín há zi mû he lyek ben való al ko tó rész vé te le
el is me ré se ként

Csá ká nyi Esz ter nek, a Kré ta kör Szín ház Já szai Mari-
 díjas szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

a táj és az épí tett kör nye ze ti ér té kek irán ti mély tisz te let -
tel és for ma te rem tõ ké pes ség gel vég zett pél da adó épí té -
sze ti, bel sõ épí té sze ti és pe da gó gi ai mun kás sá gá ért

Fe rencz Ist ván Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek, a
Nap úr Bt. ve ze tõ ter ve zõ jé nek, ügy ve ze tõ jé nek,

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült ki vá ló kar mes ter, aki
fá rad ha tat lan ze ne kar ne ve lõ mun ká já val szün te le nül hoz -

zá já rul az egye te mes ma gyar kul tú ra fej lesz té sé hez és nép -
sze rû sí té sé hez

Fis cher Iván kar mes ter nek, Ér de mes Mû vész nek, a Bu -
da pes ti Fesz ti vál ze ne kar mû vé sze ti ve ze tõ jé nek,

ha tal mas ívû iro dal mi mun kás sá gá ért

Gör gey Gá bor Jó zsef At ti la-dí jas író nak,

rend kí vül sok ol da lú, nem zet kö zi leg is nagy ra be csült
mû vé sze té ért és film pe da gó gi ai mun kás sá gá ért

Hers kó Já nos Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek, Ér de -
mes Mû vész nek, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem
egye te mi ta ná rá nak, a svéd or szá gi Dra ma tis ka Ins ti tut rek -
to rá nak,

fes tõi, iro dal mi, mû for dí tói élet mû vé ért és pe da gó gi ai
te vé keny sé gé ért

Ka rát son Gá bor Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész -
nek, Jó zsef At ti la-dí jas író nak,

sok ol da lú, min den hely zet ben hi te les, a hu ma nis ta
 értékrendet köz ve tí tõ mû vé sze té ért, mél tán nép sze rû sze -
rep for má lá sa i ért

Kul ka Já nos nak, a Nem ze ti Szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

több mint négy év ti ze des mû faj gaz dag ren de zõi mun -
kás sá gá ért, a szín há zi ha gyo má nyok meg õr zé sé ért, szín -
ház ve ze tõi te vé keny sé gé ért, a mû vé sze ti köz élet ben ját -
szott meg ha tá ro zó sze re pé ért

Lé ner Pé ter Já szai Ma ri-dí jas ren de zõ nek, Ér de mes
Mû vész nek, a bu da pes ti Jó zsef At ti la Szín ház igazgató -
jának,

sok ol da lú mû vé szi pá lyá ja, szín ház ban és fil men egy -
aránt nagy kö zön ség si kert ara tó ala kí tá sa i ért

Lu káts An dor nak, a Ka to na Jó zsef Szín ház Já szai Ma ri-
dí jas szín mû vé szé nek, ren de zõ nek, Ér de mes Mû vész nek,

a mo dern mû vé szet ki emel ke dõ egyé ni sé ge, al ter na tív
mû vész, mun kás sá gá ra jel lem zõ a köl tõi ge o met ria és a
for ma ter ve zés is

Me gyik Já nos Mun ká csy Mi hály-dí jas szob rász mû -
vész nek,

a ma gyar zene Bar tók utá ni kor sza ká nak meg ha tá ro zó
al ko tó ja, sok ol da lú sze mé lyi sé ge. Ze ne szer zõ, mu zsi kus
és szí nész ge ne rá ci ó kat ne ve lõ ta nár, a kul tú ra ér té ke i ért
meg al ku vás nél kül har co ló em ber

Pet ro vics Emil Kos suth-dí jas ze ne szer zõ nek, Ki vá ló
Mû vész nek,
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mû vé sze té nek gon do la ti tar tal má ért, szak mai újítá -
saiért, ki fe je zés mód já ért, ki emel ke dõ szak mai tu dá sá ért

Sol ti Gi zel la Mun ká csy Mi hály-dí jas tex til ter ve zõ ipar -
mû vész nek, Ki vá ló Mû vész nek,

sok ol da lú iro dal mi mun kás sá gá ért, kü lö nö sen re gény -
írói és a szín ház tör té net ben új fe je ze tet nyi tó drá ma írói
 tevékenységéért

dr. Spi ró György Ba bér ko szo rú-dí jas író nak, köl tõ nek,
iro da lom tör té nész nek, mû for dí tó nak, az iro da lom tu do -
mány kan di dá tu sá nak,

fá rad ha tat lan ze ne pe da gó gu si mun kás sá gá ért, a ma gyar 
ze nei kul tú ra múlt já nak és kö zel múlt já nak je len tõs kép -
viseletéért

Szõ nyi Er zsé bet Er kel Fe renc-dí jas ze ne szer zõ nek,
 Kiváló Mû vész nek,

a ma gyar könnyû ze nei élet ben több mint négy év ti ze den 
át vég zett mû vé szi mun kás sá gá ért

Szte va no vity Zo rán Liszt Fe renc-dí jas elõ adó mû vész nek,

nagy tör té ne ti ér ték kel bíró köny ve i ért, er dé lyi esz me -
tör té ne ti ta nul má nya i ért

dr. Tor dai Zá dor író nak, a fi lo zó fi ai tu do mány dokto -
rának, az MTA Fi lo zó fi ai In té ze te tu do má nyos ta nács adó -
já nak,

több mint négy év ti ze des ki ma gas ló mû vé szi mun kás sá -
gá ért, mû vé szet tör té ne ti és szín ház tör té ne ti szem pont ból
egy aránt meg ha tá ro zó, nem zet kö zi leg is szá mon tar tott
ter ve zõi te vé keny sé gé ért

Vágó Nelly Já szai Ma ri-dí jas dísz let ter ve zõ nek, Ki vá ló
Mû vész nek, a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem egye -
temi ta ná rá nak,

a kor társ ma gyar szín ház mû vé szet ben vég zett mar káns
is ko la te rem tõ te vé keny sé gé ért, sa já tos, át ütõ si ke rû ren de -
zé se i ért, em lé ke ze tes szín há zi ala kí tá sa i ért

Zsó tér Sán dor Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, ren de -
zõ nek

a KOSSUTH-DÍJAT

ado má nyo zom.

A kis hõ mér sék le tû me ta mor fó zis elvi, mód szer ta ni és
re gi o ná lis ku ta tá sá ban el ért, nagy nem zet kö zi el is me rést
szer zett tu do má nyos ered mé nye i ért, több év ti ze des ku ta -
tás szer ve zõ és tu do má nyos is ko la te rem tõ mun ká já ért, az
ál ta la ve ze tett MTA Geo ké mi ai Ku ta tó in té zet kor sze rû

ku ta tá si irá nya i nak ki ala kí tá sá ban ki fej tett meg ha tá ro zó
te vé keny sé gé ért

Ár kai Pé ter ge o ló gus nak, az MTA ren des tag já nak, az
MTA Geo ké mi ai Ku ta tó in té ze te igaz ga tó já nak, ku ta tó -
pro fesszor nak,

az esz té ti ka és a her me ne u ti ka té ma kö ré ben meg je lent
kö te te i ért, mû vé szet el mé let és -tör té net tárgy kö ré ben írt
mû ve i ért, nem zet kö zi leg is el is mert tu do má nyos mun kás -
sá gá ért, ku ta tá sa i ért

Ba csó Béla esz té tá nak, a fi lo zó fia tu do mány dokto -
rának, az ELTE BTK Esz té ti kai Tan szék tszv. egye te mi
 tanárának,

mind a ha zai, mind a kül föl di ipar i gya kor lat ban év ti ze -
dek óta hasz no su ló tu do má nyos ered mé nye i ért, nemzet -
közileg is el is mert ku ta tó, mér nök ge ne rá ci ó kat ne ve lõ
 oktatói mun kás sá gá ért

Czi be re Ti bor Kos suth-dí jas gé pész mér nök nek, az
MTA ren des tag já nak, a Mis kol ci Egye tem Gépészmér -
nöki Kar egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

a XIX. szá za di kri ti ka tör té ne ti, kul tusz tör té ne ti ku ta tá -
sa i ért, kül föl dön is szá mon tar tott mun kás sá ga, ok ta tói
 tevékenysége el is me ré se ként

dr. Dá vid há zi Pé ter iro da lom tör té nész nek, az iro da lom -
tu do mány dok to rá nak, az ELTE BTK An gol Tan szék
egye te mi do cen sé nek,

a táv ér zé ke lés és a tér in for ma ti ka te rü le tén vég zett
– nem zet kö zi leg is el is mert – tu do má nyos mun kás sá gá ért,
ok ta tói és egye tem ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Det re kõi Ákos nak, az MTA ren des tag já nak, a Buda -
pesti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem egye te mi
ta ná rá nak,

az im mu no ló gia és az or vo si mo le ku lá ris bi o ló gia szá -
mos te rü le té re ki ter je dõ, nem zet kö zi leg is ki emel ke dõ
szín vo na lú mun kás sá gá ért, pél da ér té kû is ko la te rem tõ és
is me ret ter jesz tõ te vé keny sé gé ért

Fa lus And rás nak, az MTA le ve le zõ tag já nak, im mu no -
ló gus nak, a Sem mel we is Egye tem ÁOK Ge ne ti kai, Sejt-
és Im mun bi o ló gi ai In té zet igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár -
nak,

sok ol da lú, ki ma gas ló ze ne tör té ne ti, fi lo zó fi ai és kri ti kai 
mun kás sá gá ért

dr. Fo dor Gé zá nak, a fi lo zó fi ai tu do mány kan di dá tu sá -
nak, Er kel Fe renc-dí jas és Ná das dy Kál mán-dí jas esz té tá -
nak, dra ma turg nak, az ELTE BTK egye te mi do cen sé nek, a 
Hol mi Szer kesz tõ sé ge szer kesz tõ jé nek,
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nem zet kö zi leg is szá mon tar tott iro da lom el mé le ti,
 értékszociológiai és po li ti ka szo ci o ló gi ai ku ta tá sa i ért, kul -
túr tör té ne ti élet mû vé ért

dr. Han kiss Ele mér szo ci o ló gus nak, az iro da lom tu do -
mány dok to rá nak,

a tu do má nyos után pót lás ne ve lé sé ben, az élet tu do má -
nyi dok to ri is ko lák lét re ho zá sá ban és szer ve zé sé ben ki fej -
tett is ko la te rem tõ te vé keny sé ge, az egye te mi in for ma ti kai
inf ra struk tú ra-fej lesz tés, va la mint az ok ta tás te rü le tén
vég zett ma gas szín vo na lú és pél da ér té kû mun kás sá ga el is -
me ré se ként

Har nos Zsolt ma te ma ti kus nak, az MTA ren des tag já -
nak, a Szent Ist ván Egye tem rek tor he lyet te sé nek, tszv.
egye te mi ta nár nak,

rend kí vül szer te ága zó és el mé lyült mun kás sá gá ért, épí -
té szet el mé le ti írá sa i ért

dr. Kunszt György nek, a mû sza ki tu do mány dok to rá -
nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem Épí tész mér nö ki Kar c. egye te mi ta ná rá nak,

tör té nel mi ku ta tá sa i ért, az 1956-os for ra da lom és sza -
bad ság harc hát te ré nek, tár sa dal mi ha tá sa i nak szé les körû
meg is mer te té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré -
se ként

dr. Lit ván György tör té nész nek, a tör té ne lem tu do mány
dok to rá nak, az ELTE Szo ci o ló gi ai In té ze te ny. egye te mi
ta ná rá nak,

az el mé le ti leg meg ala po zott, kvan tum ké mi ai el vek re
épü lõ szer ves ké mia, s a szer ves ké mi ai fo lya ma tok kor -
sze rû ér tel me zé sé nek ha zai el ter jesz té sé ben ját szott út tö rõ
sze re pé ért, a he te ro cik lu sos és a szén hid rát-ké mia te rü le -
tén el ért nem zet kö zi leg el is mert ered mé nye i ért, az irá nyí -
tá sá val ki dol go zott új ké mi ai át ala kí tá so kért, új gyógy ha -
tá sú ve gyü le tek fel is me ré sé ért

dr. Mess mer And rás ké mi kus nak, a ké mi ai tu do mány
dok to rá nak, az ELTE TTK c. egye te mi ta ná rá nak, az MTA 
Ké mi ai Ku ta tó köz pont Ké mi ai In té ze te ny. tu do má nyos
ta nács adó já nak,

vi lág szer te el is mert szer te ága zó és sok ol da lú mér nö ki
mun kás sá gá ért, egye dül ál ló és pá rat lan tu do má nyos és ok -
ta tói te vé keny sé gé ért

Mo so nyi Emil Kos suth-dí jas víz épí tõ mér nök nek, az
MTA ren des tag já nak, pro fes sor eme ri tus nak,

a fenn tart ha tó nö vény ter mesz té si mód sze rek több té -
nye zõs kom plex fej lesz té se te rén ki fej tett nem zet kö zi leg
is szé les kö rû en el is mert ku ta tá si te vé keny sé gé ért, a vál la -
la tok kal szo ros együtt mû kö dés ben vég zett rend kí vül ered -
mé nyes fej lesz té si mun kás sá gá ért

dr. Nagy Já nos nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány dok -
torának, a Deb re ce ni Egye tem rek to rá nak, tszv. egye te mi
ta nár nak,

mo dern mû vé szet szem lé le tün ket meg ala po zó, alap ve tõ
je len tõ sé gû ta nul má nya i ért, nem zet kö zi leg is el is mert pél -
da ér té kû mun kás sá gá ért

Per necz ky Géza mû vé szet tör té nész nek, kép zõ mû vész -
nek, író nak,

a szak sze rû ma gyar tör té net írás meg újí tá sá ban való te võ -
le ges rész vé te lé ért, a ma gyar or szá gi új kor ku ta tás leg jobb ha -
gyo má nya it kö ve tõ mun kás sá gá ért, élet mû ve el is me ré se ként

Sza bad György tör té nész nek, az MTA ren des tag já nak,
ny. egye te mi ta nár nak, pro fes sor eme ri tus nak,

a kli ni kai im mu no ló gia mû ve lé se, ok ta tá sa te rü le tén
vég zett is ko la te rem tõ te vé keny sé gé ért, nem zet kö zi leg is
el is mert tu do má nyos, gyó gyí tói és ok ta tói mun kás sá gá ért

Sze ge di Gyu la im mu no ló gus nak, az MTA ren des tag já -
nak, a Deb re ce ni Egye tem ÁOK III. sz. Bel gyó gyá sza ti
Kli ni ka egye te mi ta ná rá nak,

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült és szá mon tar tott te vé -
keny sé gé ért, a ma gyar tár sa da lom ku ta tás ban vég zett tu do -
má nyos mun kás sá gá ért, a vi lág szá mos or szá gá ban pub li -
kált köny ve i ért és ta nul má nya i ért

Sze lé nyi Iván szo ci o ló gus nak, az MTA ren des tag já nak, 
a Yale Uni ver sity tszv. pro fesszo rá nak,

a ma te ma ti kai ana lí zis te rü le tén, de el sõ sor ban az
 approximációelméletben és a po ten ci ál el mé let ben el ért
 tudományos át tö rést je len tõ, szen zá ci ós ered mé nye i ért,
 világhírû el mé le te i ért, va la mint ki emel ke dõ szín vo na lú
ok ta tói te vé keny sé gé ért

To tik Vil mos ma te ma ti kus nak, az MTA ren des tag já nak, 
a Sze ge di Tu do mány egye tem Bo lyai In té ze té nek tan szék -
ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

fá rad ha tat lan ze ne tu do má nyi, ze ne esz té ti kai munkás -
ságáért, ku ta tá sa i ért – kü lö nös te kin tet tel Mo zart és Liszt
ze nei örök sé gé re – fel be csül he tet len ér té kû pe da gó gi ai
 tevékenységéért, nem zet kö zi leg is nagy ra be csült élet mû -
ve el is me ré se ként

Uj fa lus sy Jó zsef Kos suth-dí jas ze ne tör té nész nek, ze ne -
esz té tá nak, az MTA ren des tag já nak

a SZÉCHENYI-DÍJAT

ado má nyo zom.
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A ma gyar re ha bi li tá ció te rén ki fej tett te vé keny sé gük,
ku ta tá sa ik és nem zet kö zi leg is nagy ra be csült gyó gyí tó és
ok ta tói te vé keny sé gük el is me ré se ként

dr. Ka to na Fe renc Ál la mi-dí jas fej lõ dés ne u ro ló gus nak, 
az or vos tu do mány dok to rá nak, a Sváb he gyi Ál la mi Gyer -
mek gyógy in té zet c. egye te mi ta ná rá nak,

dr. Kull mann La jos nak, az or vos tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet fõ igaz -
ga tó fõ or vo sá nak, c. egye te mi ta nár nak

a SZÉCHENYI-DÍJAT

meg oszt va ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/0916/2006.

A Köztársasági Elnök
73/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ba gyin Jó zsef nek, Aszód vá ros pol gár mes te ré nek,

Bra tu Lász ló nak, Encs vá ros pol gár mes te ré nek,

dr. Ben czé né Csor ba Mar git nak, a ka pos vá ri Bár czi
Gusz táv Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la,
Di ák ott hon és Mód szer ta ni Köz pont igaz ga tó já nak,

Bor szé ki Gyu lá nak, Bu da pest Fõ vá ros XIII. ke rü le ti
 alpolgármesterének,

Csi kó Ist ván Bé lá nak, Mát ra no vák köz ség polgármes -
terének,

Haj nal And rás nak, Ti sza ber cel köz ség pol gár mes te ré nek,

Hé ring Ist ván né nak, Rát ka köz ség pol gár mes te ré nek,

dr. He té nyi An tal nak, a Köz pon ti Sport is ko la SE szak -
mai el nök he lyet te sé nek, szak osz tály ve ze tõ nek,

Hu nya Ti bor né nak, Hu nya köz ség pol gár mes te ré nek,

Maj sai Sán dor nak, a BM Te le pü lés fej lesz té si és Üze -
mel te té si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Samu Já nos nak, Tá pi ó ság köz ség pol gár mes te ré nek,

Sza nyi Lász ló Emil né nek, Le ve lek köz ség polgármes -
terének,

Szép Fe renc nek, Bá za ke rettye köz ség pol gár mes te ré nek,

Szi lá gyi Al bert nek, Hét ha lom köz ség pol gár mes te ré nek,

Szil vá si Jó zsef nek, a So mogy Me gyei Lab da rú gó Szö -
vet ség örö kös tisz te let be li el nö ké nek,

dr. Ti sza Ti bor nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Var ga Zol tán nak, a Vas Me gyei Sport igaz ga tó ság
igaz ga tó já nak,

Vin cze And rás nak, Haj dú had ház Vá ro si Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la cím ze tes fõ jegy zõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Busa Edit r. ez re des nek,

Bu zás Lász ló r. al ez re des nek,

Cse ri Jó zsef hõr. ez re des nek,

He ren di De zsõ pv. ez re des nek,

dr. Hol csek Imre ny. r. ez re des nek,

dr. Kin cses Il di kó r. ez re des nek,

dr. Oz vald Imre r. ez re des nek,

dr. Pe tõ fi At ti la r. ez re des nek;
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ács La jos né nak, a ka pos vá ri Épí tõk AC tár sa dal mi
 elnökének, at lé tá nak, edzõ nek,

Ara nyo si Ist ván nak, Csém köz ség pol gár mes te ré nek,

Ben czik Sán dor né nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg
 Megyei Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Bó dis Jó zsef nek, Za la er dõd köz ség tár sa dal mi meg bí za -
tá sú pol gár mes te ré nek,

Bó nis Im ré nek, Sá mod köz ség tisz te let dí jas polgár -
mesterének,

dr. Bri go vácz Éva An ná nak, a Ka po si Mór Ok ta tó Kór -
ház Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós Osz tá lya fõ or vo sá nak,

Cseh Mik lós nak, Hel vé cia köz ség pol gár mes te ré nek,

Gás pár Ta más nak, a Ma gyar Bir kó zó Szö vet ség fõ tit -
ká rá nak, szer ve zõ bi zott sá gi igaz ga tó nak,

He ge düs György nek, Nagy ré cse köz ség polgármeste -
rének,

Hun vald György nek, Bu da pest Fõ vá ros VII. ke rü le ti
pol gár mes te ré nek,

Kiss Jó zsef nek, Bölcs ke köz ség pol gár mes te ré nek,

Knó del Má ri á nak, a du na új vá ro si Bar tók Ka ma ra szín -
ház és Mû vé sze tek Háza igaz ga tó já nak,

dr. Las su Gyu la sió fo ki há zi or vos nak,

Lé nárt De zsõ nek, Etes köz ség pol gár mes te ré nek,

dr. Mát hé né dr. Lacz kó Má ri á nak, a Nóg rád Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Nyi las Fe renc né nek, Mis kolc MJV Pol gár mes te ri Hi va -
tal, Pénz ügyi és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tá lya fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Pa lá gyi Gá bor nak, Kis új szál lás vá ros polgármeste -
rének,

Rácz Zol tán nak, a So mogy Me gyei Köz igaz ga tá si
 Hivatal Fo gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ ség ve ze tõ-fõ ta ná -
cso sá nak,

Re mé nyi Im ré nek, Súr köz ség pol gár mes te ré nek,

dr. Ró zsa he gyi Jó zsef nek, a BM Köz pon ti Kór ház és
 Intézményei, Uro ló gi ai Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

Sza bó Bé lá nak, Püs pök la dány Vá ro si Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la iro da ve ze tõ jé nek,

Szén Jó zsef nek, Kis kö re vá ros pol gár mes te ré nek,

Ta kács Fe renc nek, Vá mos sza ba di köz ség polgármes -
terének,

Tar ján Le ven té nek, a ba jai Szent Lász ló Ál ta lá nos
 Mûvelõdési Köz pont igaz ga tó já nak,

Te re mi Jó zsef nek, a So mogy Me gyei Gyer mek tá bor
igaz ga tó já nak,

Tuba Pál nak, Rá ba ke cöl köz ség pol gár mes te ré nek,

Ul rich Mik lós né nak, a Pest Me gyei Köz igaz ga tá si
 Hivatal Épí tés ügyi Fõ osz tá lya ügy in té zõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Oros há zi Jó zsef né ny. r. szá za dos nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Csa man gó Zol tán nak, a Csong rád Me gyei Köz igaz ga -
tá si Hi va tal gép ko csi ve ze tõ jé nek,

Da rázs Ist ván nak, a Le hel Gyön gye Kft. üzletvezetõ -
jének,

Hor váth Vil mos né nak, Pe cöl, Ke néz, Me gye híd Kör -
jegy zõ ség igaz ga tá si fõ elõ adó já nak,

Hu szár Eri ká nak, a SOTE Test ne ve lé si Egye tem egye -
te mi hall ga tó já nak,

Knoch Vik tor nak, a pé csi Ja nus Pan no ni us Gim ná zi um
ta nu ló já nak,

Ko vács Ve ro ni ká nak, Ka pos vár MJV Pol gár mes te ri
 Hivatal gond nok ság ve ze tõ jé nek,

Ma jor Ist ván nak, Pécs MJV Pol gár mes te ri Hi va tal Jo gi- 
és Ön kor mány za ti Fõ osz tá lya cso port ve ze tõ jé nek,

Rom há nyi Lász ló né nak, Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Ön kor mány zat Hi va ta la el nö ki tit kár sá gi mun ka tár sá nak,

Sal lak György Im ré nek, a Ma gyar Or szá gos Korcso -
lyázó Szö vet ség fõ tit ká rá nak,

Sár di Zol tán nak, a So mogy Me gyei Ön kor mány za ti
 Hivatal Te rü let fej lesz té si Fõ osz tály fõosztályvezetõ-
 helyettesének, te rü let fej lesz té si iro da ve ze tõ nek,
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Szu rok Jó zsef né nek, Szé kes fe hér vár MJV Polgármes -
teri Hi va ta la, Gaz dál ko dá si Iro da költ ség ve té si fõ elõ adó -
já nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. április 6.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0961/2006.

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

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ben de Lász ló né nak, az Or szá gos Alap el lá tá si In té zet
hu mán po li ti kai osz tály ve ze tõ jé nek,

Pán cél né dr. Su sánsz ki Évá nak, a Fej ér Me gyei Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár igaz ga tó já nak,

Su sánsz ky Mik lós nak, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
szak ta nács adó já nak,

dr. Tóth Sán dor nak, Kis kun fél egy há za Vá ro si Kórház-
 Rendelõintézet osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

dr. Trón La jos nak, a ter mé szet tu do mány dok to rá nak,
a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá nak, a Deb re ce ni Egye tem
Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum PET Cent rum
igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Eh ren ber ger Jó zsef nek, Zirc Vá ro si Er zsé bet Kór -
ház-Ren de lõ in té zet se bé sze ti osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

Hor váth Jó zsef né nek, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és
Egész ség tu do má nyi Cent rum ÁOK Kar di o ló gi ai In té ze te
kli ni kai ve ze tõ ápo ló já nak,

Ju rás ko vics Mik lós né nak, az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si
Hi va tal Fõ igaz ga tó sá ga hu mán po li ti kai szer ve zõ jé nek,

dr. Len gyel Ba lázs nak, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si 
Pénz tár fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Nagy Mar git Etel ká nak, ti sza föld vá ri üzem or vos nak,

Som lói Fe renc né nek, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fõ mun ka tár sá nak,

Top lak Ilo ná nak, a Zala Me gyei Kór ház Mû tõ szol gá lat
fõ mû tõs nõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Bo zsá nyi Ber ta lan né nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok
 Megyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ elõ adó já nak,

Ge icz Gé zá né nak, a So mogy Me gyei Egészségbizto -
sítási Pénz tár osz tály ve ze tõ jé nek,

Tö rök Má ri á nak, a Tol na Me gyei Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár igaz ga tó já nak,

Tren csé nyi Lász ló né nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár bal ese ti meg té rí té si
és jog or vos la ti ügy in té zõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0962/2006.
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A Köztársasági Elnök
75/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a fog lal koz ta tás -
po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Fo dor Im ré né nek, a Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz -
pont igaz ga tó já nak,

Lu czek Sán dor nak, a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um mb. fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Mis kó Ist ván né nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Mun ka ügyi Köz pont igaz ga tó já nak,

dr. Var ga Il di kó nak, a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um fõ igaz ga tó já nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0963/2006.

A Köztársasági Elnök
76/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Fis cher Sán dor nak, a Ke res ke dõk és Vál lal ko zók
Tol na Me gyei Szer ve ze te ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak, a
 Tolna Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ké nek,

Ka zár At ti lá nak, a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal Vesz p -
rémi Bá nya ka pi tány ság bá nya ka pi tá nyá nak,

Ko vács Bé lá nak, a So mogy Me gyei Köz le ke dé si Fel -
ügye let igaz ga tó já nak,

La dá nyi Ka ta lin mû for dí tó nak,

Me gyik And rás nak, a Dü rer Nyom da Kft. ny. ügy ve ze tõ 
igaz ga tó já nak,

Pin tér Ta más nak, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye -
tem egye te mi do cen sé nek,

Si mon Lász ló nak, a Bu dai MÁV Kór ház gaz da sá gi
igaz ga tó já nak,

Sze pes sy Sán dor nak, a Ma gyar Elekt ro tech ni kai Egye -
sü let tisz te let be li el nö ké nek,

dr. Tóth Já nos nak, a Gaz dál ko dá si és Tu do má nyos Tár -
sa sá gok Szö vet sé ge fõ tit ká rá nak,

Vida Já nos nak, a MAVIR Zrt. szol gá lat ve ze tõ disz pé -
cse ré nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ber ke Zol tán nak, a Zala Vo lán Köz le ke dé si Rt. sze -
mély köz le ke dé si igaz ga tó já nak,

Do bo si Ti va dar nak, a Ma gyar Köz út Kht. Komárom-
 Esztergom Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság te rü le ti igaz ga tó -
já nak,

dr. Har csá né dr. Ma ros sy Ka ta lin nak, a bi o ló gi ai tu do -
mány kan di dá tu sá nak, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium Ipar i Fõ osz tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Hef ter Jó zsef egyé ni vál lal ko zó nak,

Ma gony Im ré né nek, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium Költ ség ve té si Fõ osz tá lya ny. szak mai
 tanácsadójának,

Móra Lász ló mes ter cuk rász nak, a szol no ki Mar ci pán
Cuk rász da tu laj do no sá nak,
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Nagy Bé lá nak, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Minisz -
térium Vas úti Köz le ke dé si Fõ osz tá lya fõosztályvezetõ-
 helyettesének,

Rusa At ti lá nak, az Ipar tes tü le tek és Kis vál lal ko zók
Jász-Nagy kun-Szol nok Megyei Te rü le ti Szö vet ség, va la -
mint a Szol nok és Vi dé ke Ipar tes tü let ügy ve ze tõ igaz ga tó -
já nak,

Stor czer Lász ló nak, a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság
re pü lés mû sza ki fel ügye lõ jé nek,

Vár la ki Im ré nek, a Folp ress Ki adó és Nyom da ipa ri Kft.
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Mag Gyu la egyé ni vál lal ko zó nak, a Bá tony te re nyei
 Rehabilitációs Kht. fel ügye lõ bi zott sá ga tag já nak,

Töl csér Ist ván nak, a BKV Rt. au tó busz jár mû ve ze tõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/0964/2006.

A Köztársasági Elnök
77/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Mil té nyi Dé nes Zol tán nak, a Ha di mú ze um Ala pít -
vány ala pí tó já nak és el nö ké nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Bán fi At ti la al ez re des nek,

Sza bó Zol tán õr nagy nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/0965/2006.

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

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az if jú sá gi, csa -
lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter elõ ter -
jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

prof. dr. Ba y er Ist ván nak, az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti
In té zet volt fõ igaz ga tó já nak, pro fes sor eme ri tus nak,
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Be recz ki Sán dor nak, az Em ber ba rát Ala pít vány Al ko -
hol-Drog re ha bi li tá ci ós In té zet in té zet ve ze tõ jé nek,

Dé kity Márk köl tõ nek, író nak, mû for dí tó nak, új ság író -
nak, a Fõ vá ro si Hor vát Ki sebb sé gi Ön kor mány zat tag já -
nak,

Du dás Jó zsef né nek, a Csong rád Me gyei Nyugdíjbiz -
tosítási Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

Fre tyán Ist ván nak, a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi
 Hivatal fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Kra usz Évá nak, az Új pes ti Sze re tet ott hon spe ci á lis
Rész le ge szak mai ve ze tõ jé nek,

Nagy Béla he ge dû mû vész nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra -
ház ze ne ka ri mû vé szé nek,

Rácz Pál elõ adó mû vész nek, hang szer ké szí tõ mes ter nek,

Schuth Já nos nak, a Neue Ze i tung Szer kesz tõ sé ge fõ -
szer kesz tõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Chleb nyicz ky Já nos nak, a Ma gyar or szá gi Szlo vá kok
Ku ta tó in té ze te tu do má nyos tit ká rá nak,

Cson gor An ná nak, az Au to nó mia Ala pít vány igaz ga tó -
já nak,

De mény Ist ván né nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Nyug dí ja sok Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Egye sü le te el nö -
ké nek,

dr. Frank Gá bor nak, a pé csi Koch Va lé ria Óvo da, Ál ta -
lá nos Is ko la és Kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

Fri ed rich Tün dé nek, a hat va ni Dam ja nich Já nos Ipar i
Szak kép zé si In té zet ta ná rá nak,

Gáti Fe renc nek, a FICE Ma gyar or szá gi Egye sü le te tisz -
te let be li tag já nak,

Kár tyás Irén nek, a Men hely Ala pít vány igaz ga tó já nak,

La dá nyi Ist ván né nak, a „Ka pocs a Moz gás sé rül tek
 Segítése Ala pít vány” el nö ké nek,

La ka tos Mik lós prí más nak, elõ adó mû vész nek,

Lász ló-Ben csik Ju dit nak, a Rá dió C szer kesz tõ-mû sor -
ve ze tõ jé nek, új ság író nak,

Né meth Gyõ zõ nek, a Zala Me gyei Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Pö rös Bé lá nak, a Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ta nács Kül ügyi Bi zott sá ga el nö ké nek,

Süli Já nos nak, az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Esz ter go mi Gyer mek ott -
ho na ny. igaz ga tó já nak,

Szend rei Sán dor né nak, az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á -
lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Köz igaz ga tá si
 Koordinációs Fõ osz tá lya fõ mun ka tár sá nak,

Szo mo ra Szi lárd nak, a Nóg rád Me gyei Ci gány Ki sebb -
sé gi Kép vi se lõk és Szó szó lók Szö vet sé ge el nö ké nek, a
Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat in téz mény ve ze -
tõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Al bert Ven del nek, a Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá -
gos Ön kor mány za ta tag já nak,

De á ki Já nos nak, a po rosz lói Hon is me re ti Ba rá ti Kör
 elnökének,

Dö röm bö zõ Géza prí más nak,

Far kas Ist ván ze nész nek, a Re mé nyi Ede Ci gány Ze ne -
szö vet ség meg ala pí tó já nak és el nö ké nek,

Or sós Ven del nek, az Eu ró pai Unió Roma If jú sá gá ért
Egye sü let el nö ké nek,

Rácz De zsõ nek, a ma gyar gé ci Ci gány Ki sebb sé gi
 Önkormányzat el nö ké nek,

dr. Rin gel hann György né nek, a He ves Me gyei Ön kor -
mány zat Idõ sek Ott ho na igaz ga tó já nak,

Ros tás Zsig mond nak, a Haj dú had há zi Ki sebb sé gi
 Közösségi Ház el nö ké nek,

dr. Schrer Ádám nak, a Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi se -
le te Szer ve zé si és Ak ció bi zott sá ga tit ká rá nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis
és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter

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

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Rad nay Jó zsef nek, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Tóth And rás nak, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Nagy Fe renc né nek, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
szak mai ta nács adó já nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ko má ro mi Já nos nak, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
gép ko csi ve ze tõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0967/2006.

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

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

He ge dûs Sán dor nak, az An ten na Táv köz lé si Rt. La kos -
sá gi Szol gál ta tá sok Ága za ta ve ze tõ jé nek,

dr. Hor váth Fe renc nek, az In for ma ti kai és Hír köz lé si
Mi nisz té ri um ny. fõ osz tály ve ze tõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 27.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0968/2006.

A Köztársasági Elnök
81/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a környezet -
védelmi és víz ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Bre u er Lász ló nak, a Gön cöl Szö vet ség és a Pan gea
Egye sü let el nö ké nek,
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dr. Feny ve si Béla Mik lós nak, a köz gaz da ság tu do mány
dok to ra, a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek mi nisz -
te ri biz to sá nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz -
térium fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Mát rai Évá nak, a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal kör nye -
zet vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Pap Jó zsef nek, a RÓNA Ipa ri-Mû sza ki Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

Va szi li e vits-Söm jén György nek, a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri um ny. fõ osz tály ve ze tõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Di ó si And rás nak, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó ság pro -
jekt me ne dzse ré nek,

Hor váth Ve ro ni ka Évá nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um Kör nye zet vé del mi Hi va ta la Víz és
 Talajvédelmi Fõ osz tá lya szak mai fõ ta nács adó já nak,

Hor váth né dr. An tal Már tá nak, az Or szá gos Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Nagy Már ton nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha tó sá gi igaz -
gatóhelyettesének,

Tát rai Il di kó nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság környezetvé -
delmi igaz ga tó já nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Dosz tál Ist ván nak, az Észak du nán tú li Víz mû Rt.
 laboratórium ve ze tõ jé nek,

Futó Ele mér nek, a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ter mé szet vé del mi õré nek,

Szal ma Jó zsef nek, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság III. sz. Szat má ri Sza kasz -
mér nök ség te rü le ti fel ügye lõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0969/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
82/2006. (IV. 28.) KE

ha tá ro za ta

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Szi lá gyi Fe renc ny. ope ra éne kes nek, a ko lozs vá ri Ma -
gyar Ál la mi Ope ra örö kös tag já nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 28.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0970/2006.

A Köztársasági Elnök
83/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a nem ze ti kul tu -
rá lis örök ség mi nisz te re elõ ter jesz tésére
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Bán fal vi Béla Liszt Fe renc-dí jas he ge dû mû vész nek,
a Bu da pes ti Vo nó sok kon cert mes te ré nek,

Ba nyák Nán dor he ge dû mû vész nek, prí más nak,

Bár dos Deák Ág nes nek, a Gö dör Klub kul tu rá lis me ne -
dzse ré nek,

Csa la Pé ter új ság író nak, az MTI Rt. Vas me gyei tu dó sí -
tó já nak,

Fal ler Ist ván nak, a Duna Te le ví zió pro du ce ré nek,

Lesz ták Ti bor nak, a MU Szín ház mû vé sze ti ve ze tõ jé nek,

Mali Ist ván nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ze ne ka ri
igaz ga tó já nak,

Mar ton Lász ló Tá vo lo dó nak, a Ma gyar Na rancs új ság -
író já nak,

Metz Ka ta lin nak, a Ma gyar Nem zet kul tu rá lis új ság író -
já nak,

Mund ru czó Kor nél Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,

dr. Nagy Mi hály nak, a tör té ne lem tu do mány kandidá -
tusa, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Re gõs Já nos ren de zõ nek, szín mû vész nek, drá ma író nak, 
a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
Szké né Szín há za mû vé sze ti igaz ga tó já nak,

Réz And rás film esz té tá nak, mû for dí tó nak, a Réz és
 Társa Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Si mi ko vá Ka ro lin Bé ro vá Jú lia gra fi kus mû vész nek,

dr. Szir tes Gá bor nak, a Pro Pan nó nia Ki adói Ala pít -
vány igaz ga tó já nak,

dr. Szûcs End ré nek, a MÉRMÛ Stú dió Bu da pest épí tõ -
mû vé szé nek,

Szûcs Már tá nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Liszt
 Ferenc-díjas ma gán éne ke sé nek,

Tar nai Kiss Lász ló nak, a Ma gyar Rá dió ze nei szer kesz -
tõ jé nek,

Tí már Ká roly nak, a bu da pes ti Do hány ut cai Zsi na gó ga
kán to rá nak,

Vaj da Mik lós mû for dí tó nak, kri ti kus nak,

Va len ti ne Karl Má ria Anna ba lett mû vész nek, a Ma gyar
Ál la mi Ope ra ház mû vé sze ti fõ ta nács adó já nak,

dr. Vár nai Fe renc ze ne szer zõ nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ba dics And rás nak, a Já ték szín Te réz kö rú ti Kht. hang-
és fény tár ve ze tõ jé nek,

Del bó né Ka lo csai Edit nek, a pé csi II. Rá kó czi Fe renc
Ál ta lá nos és Mû vé sze ti Is ko la ba lett mes te ré nek,

Dob ro vá né Mics kei Mag dol ná nak, a Bu da pes ti Mû ve -
lõ dé si Köz pont tit kár ság ve ze tõ jé nek,

Éber we in Ró bert nek, a Jó zsef At ti la Szín ház szceni -
kusának,

Esze Jenõ zon go ra mû vész nek, a Kõ bá nyai Ze ne is ko la
ta ná rá nak,

Fe ke te Má ri á nak, a Pes ti Ma gyar Szín ház ze nei veze -
tõjének,

Ger ló czy Sára fes tõ mû vész nek, gra fi kus mû vész nek,
jel mez ter ve zõ nek,

dr. Hor váth La jos nak, a szõ lõ si Jé zus Szí ve Plé bá nia
plé bá no sá nak, püs pö ki iro da igaz ga tó nak,

Kür tö si Zsolt folk ze nész nek, a Hon véd Együt tes ve ze -
tõ jé nek,

Mol nár G. Ju dit nak, a pé csi Mû vé sze tek Háza ny. igaz -
ga tó já nak,

Mol nár La jos né nak, a Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga -
tó sá ga (Szent end re) mú ze umve ze tõ jé nek,

Pyka Jó zsef né nek, az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog -
vé dõ Iro da fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Po hár nok Ger gely ope ra tõr nek,

Pun gor Já nos nak, a Vas Me gyei Tu do má nyos Is me ret -
ter jesz tõ Tár su lat igaz ga tó já nak,

Rácz Mi hály nak, a Mik ro szkóp Szín pad elõadómûvé -
szének,

Só gor Fe renc nek, a sop ro ni Gyer mek- és If jú sá gi Köz -
pont Kht. ügy ve ze tõ-igaz ga tó já nak,

Som or jai Fe renc ny. ze ne ta nár nak, kar nagy nak,

Szász Lász ló nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház szín pa di
fõ fel ügye lõ jé nek,

Ta káts Jó zsef iro da lom tör té nész nek, kri ti kus nak, a
 Pécsi Tu do mány egye tem ok ta tó já nak,

Tar ró sy Ist ván nak, az Eu ró pa Cent rum Kht. (Pécs) ügy -
ve ze tõ-igaz ga tó já nak;
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Csa tá ri Er nõ nek, a népi mes ter sé gek hagyományápo -
lójának,

Lá nyi né Kukk Ju dit nak, a Pes ti Ma gyar Szín ház mun ka -
ügyi elõ adó já nak,

Ná das di Fe renc né nek, az Ál la mi Népi Együt tes kor re -
pe ti to rá nak,

Nagy Sán dor kul tu rá lis szak em ber nek, a Pé csi If jú sá gi
Köz pont igaz ga tó já nak,

Nasz va gyi Vil mos nak, a Hon véd Együt tes ének ka ri tag -
já nak,

Nyi las Ta más nak, a Já ték szín Te réz kö rú ti Kht. fõ ügye -
lõ jé nek,

Po rosz lay Éva Mag dol ná nak, a Deb re ce ni Cso ko nai
Szín ház ba lett mes te ré nek, tánc pe da gó gus nak,

Róth né Ma jor Klá rá nak, a Ko lib ri Tánc együt tes mû vé -
sze ti ve ze tõ jé nek, ko re og rá fus nak,

dr. Sza bó Imre Fe renc ny. ta nár nak, a TIT Te le ki Lász ló 
Is me ret ter jesz tõ Egye sü let fel nõtt ok ta tó já nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 31.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz tere

KEH ügy szám: VII-2/0971/2006.

A Köztársasági Elnök
84/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ok ta tá si mi -
nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ba kó né Ara di Évá nak, a sik ló si Tán csics Mi hály Gim -
ná zi um és Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó já nak,

Ba ko nyi Pál nak, az Or szá gos Pe da gó gi ai In té zet ny. fõ -
igaz ga tó-he lyet te sé nek, a Ma gyar Pe da gó gi ai Tár sa ság
Ál ta lá nos Is ko lai és Gim ná zi u mi Szak osz tály tisz te let be li
el nö ké nek,

dr. Be ne dek Ist ván nak, a bu da pes ti II. ker. Ady End re
Fõ vá ro si Gya kor ló Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

Bé ke vá ri György né nek, a bu da pes ti XXI. ker. Nap közi -
otthonos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

dr. De me ter And rás nak, az egri And rás sy György Köz -
gaz da sá gi Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

dr. Er dei Lász ló nak, a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá nak,
a Sze ge di Tu do mány egye tem TTK Nö vény élet ta ni Tan -
szék tszv. egye te mi ta ná rá nak,

dr. Fa ze kas Lász ló né nak, a bu da pes ti XXI. ker. Köl csey 
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

dr. Feny ves sy Jó zsef nek, a Sze ge di Tu do mány egye tem
Sze ge di Élel mi szer ipa ri Fõ is ko lai Kar kari fõigazgató -
jának, egye te mi ta nár nak,

dr. Fritz Jó zsef nek, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság -
tu do má nyi Egye tem TTK egye te mi ta ná rá nak,

dr. Gyõ ri An ná nak, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la
Kül ke res ke del mi Fõ is ko lai Kar Neo la tin Nyel vek In té ze ti
Tan szék tszv. fõ is ko lai do cen sé nek,

Har gi tai Ist ván nak, a nyír egy há zi Szé che nyi Ist ván
Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

Há mo ri Ve ro ni ká nak, a bu da pes ti VIII. ker. Fa ze kas
Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um 
igaz ga tó já nak,

dr. He ge dûs Ti bor Jó zsef nek, a Bács-Kis kun Me gyei
Ön kor mány zat Csil lag vizs gá ló In té ze te igaz ga tó já nak,

Her czig Fe renc né nek, a bu da pes ti XIII. ker. Ady End re
Gim ná zi um igaz ga tó já nak,

dr. Hor váth Bol di zsár szü lész-nõ gyó gyász fõ or vos nak,
a Pé csi Tu do mány egye tem Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar
Szom bat he lyi Kép zé si Köz pont, Szü lész nõi Tan szék tszv.
fõ is ko lai ta ná rá nak,

Hu nya dy György né dr. Gár do nyi Zsu zsan ná nak, a ne -
ve lés tu do mány kan di dá tu sá nak, az ELTE Ta ní tó- és Óvó -
kép zõ Fõ is ko lai Kar tszv. fõ is ko lai ta ná rá nak,
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dr. Já vor And rás nak, a mû sza ki tu do mány dok to rá nak,
a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Gaz -
da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak,

dr. Kal már Ist ván nak, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem ny. egye te mi do cen sé nek,

dr. Ka rá csony And rás nak, a fi lo zó fi ai tu do mány dok to -
rá nak, az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar dé kán he lyet -
te sé nek, Fi lo zó fia Tan szék tszv. egye te mi ta ná rá nak,

dr. Kés már ki Ist ván nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
kan di dá tu sá nak, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Me zõ -
gaz da ság- és Élel mi szer tu do má nyi Kar egye te mi taná -
rának,

dr. Ki ri csi Im ré nek, a ké mi ai tu do mány dok to rá nak,
a Sze ge di Tu do mány egye tem TTK al kal ma zott és Kör -
nye ze ti Ké mi ai Tan szék tszv. egye te mi ta ná rá nak,

Ko la rovsz ki Zol tán nak, a bé kés csa bai Evan gé li kus
Gim ná zi um, Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Alap fo kú
 Mûvészetoktatási In téz mény igaz ga tó já nak,

dr. Kö te les La jos nak, a gyu lai Tes se dik Sá mu el Fõis -
kola, Egész ség ügyi In té zet in té zet igaz ga tó fõ is ko lai ta ná -
rá nak,

dr. Lent vorsz ki An ná nak, a szar va si Tes se dik Sá mu el
Fõ is ko la Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar tszv. fõ is ko lai taná -
rának,

Mo ha ros Vik tor né nak, a bu da pes ti VIII. ker. Bó kay
 János Hu mán Két tan nyel vû Szak kö zép is ko la, Szak is ko la
és Gim ná zi um igaz ga tó já nak,

Na hal ka Ist ván nak, az ELTE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló -
gi ai Kar Ne ve lés tu do má nyi In té zet egye te mi do cen sé nek,

Nagy Pé ter nek, a gyõ ri Jed lik Ányos Gép ipa ri és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

dr. Nagy bá to ri Jó zsef nek, a bu da pes ti Xan tus Já nos Ide -
gen for gal mi Gya kor ló Kö zép is ko la és Szak kép zõ Is ko la
igaz ga tó já nak,

dr. Ná das György nek, a Deb re ce ni Egye tem Humán -
politikai Fõ osz tá lya hu mán po li ti kai igaz ga tó já nak,

Óno di Sza bolcs nak, a bony há di Pe tõ fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um és Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

Pa pik Pé ter nek, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
 Pedagógiai, Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té zet cím ze tes
igaz ga tó já nak,

Po nik for Zol tán nak, a ka pos vá ri Épí tõ ipa ri és Fa ipa ri
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

dr. Ra fai Pál nak, az ál lat or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Szent Ist ván Egye tem Ál lat or vos tu do má nyi Kar
egye te mi ta ná rá nak,

Sán dor Ilo ná nak, a va nyo lai Vaj da Pé ter Ál ta lá nos Is -
ko la és Óvo da igaz ga tó já nak,

Soós Je nõ nek, a szom bat he lyi Bau Ext ra Ok ta tá si és Szak -
kép zé si Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak, szak ok ta tó nak,

dr. Sza bó Lász ló nak, a Vas Me gyei Pe da gó gi ai In té zet,
Szak mai és Szak szol gá lat igaz ga tó já nak,

Tar né Szép Te ré zi á nak, a bu da pes ti Te réz vá ro si Ke res -
ke del mi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la igaz ga tó já nak,

Tar ján né dr. Sza bó Zsu zsan ná nak, a za la eger sze gi Köl -
csey Fe renc Gim ná zi um igaz ga tó já nak,

Til lai Au rél Liszt Fe renc-dí jas kar nagy nak, pro fes sor
eme ri tus nak,

Vaj dics né Gub ritz ky Mag dol ná nak, a mo há csi Rad nó ti
Mik lós Szak kö zép is ko la és Szak is ko la igaz ga tó já nak,

dr. Zel kó La jos nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Köz gaz da ság tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak,

Zsi kó Já nos nak, a Pé csi Tu do mány egye tem TTK kari
igaz ga tó já nak, egye te mi ad junk tus nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Áb ra hám And rás nak, a Zug lói Sport köz pont és Pe da gó -
gi ai Szak szol gá lat igaz ga tó já nak,

Bakó Er zsé bet nek, a szan da szõ lõ si Ál ta lá nos Is ko la,
Mû ve lõ dé si Ház és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
ta ná rá nak,

Bán Ta más né nak, az ELTE Gaz da sá gi és Mû sza ki
 Fõigazgatóság gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Bán ki né dr. Bor bély Má ri á nak, az oros há zi Tán csics
Mi hály Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la ta ná rá nak,

Bar va György né nek, a ti sza új vá ro si Eöt vös Jó zsef Gim -
ná zi um, Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um tagozatvezetõ -
jének, igaz ga tó he lyet tes nek,

Be csák né Szõ ke Éva gyógy pe da gó gus nak, a ta tai Ál ta -
lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la, Di ák ott hon és Gyer -
mek ott hon igaz ga tó já nak,

Ben kõ né Gu lyás Edit nek, a za la ka ro si Móra Fe renc
 Általános Is ko la, Ze ne is ko la, Nap kö zi ott ho nos Óvo da és
Könyv tár igaz ga tó já nak,

Ber ta Már ton nak, a bu da pes ti Deák Téri Ál ta lá nos
 Iskola ny. ta ná rá nak,

dr. Bi lik Ist ván nak, a Fel sõ ok ta tá si Kon fe ren ci ák Szö -
vet sé ge (Bu da pest) fõ tit ká rá nak,
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Bo gár Imre Já nos nak, a za la eger sze gi Pé ter dom bi
Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó já nak,

dr. Bor szé ki Évá nak, a Szent Ist ván Egye tem Gazda -
sági- és Tár sa da lom tu do má nyi Kar tszv. egye te mi do cen -
sé nek,

Csör gõ Má ri á nak, a bu da pes ti XV. ker. Har tyán Ne ve -
lé si-Ok ta tá si Köz pont el nök-igaz ga tó já nak,

Dér Gusz táv nak, a bo ko di Móra Fe renc Ál ta lá nos
 Mûvelõdési Köz pont ny. igaz ga tó já nak,

Fal vai Klá rá nak, a Bu da pest Fõ vá ro si XI. ker. Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal tan ügy igaz ga tá si re fe ren -
sé nek,

dr. Fe hér Ti bor nak, a kecs ke mé ti ÁFEOSZ Ke res ke del -
mi, Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um igaz -
gató-fõtanácsosának,

Fila Jó zsef né nek, a bu da pes ti IX. ker. Sza bó ky Adolf
Mû sza ki Szak kö zép is ko la és Szak is ko la igaz ga tó já nak,

Hah ner né Féth Gab ri el lá nak, a mo há csi Kis fa lu dy
 Károly Gim ná zi um ta ná rá nak, a né met szak cso port ve ze -
tõ jé nek,

Haj dú Gá bor nak, a ma kói Ga lamb Jó zsef Szak kép zõ
 Iskola igaz ga tó já nak,

Ha ran go zó Mik lós né nak, a hat va ni Kos suth La jos Ál ta -
lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

He gyes hal mi Csa bá nak, a ko csor di Jó kai Mór Álta -
lános Is ko la in téz mény ve ze tõ jé nek,

He ve si Ágo tá nak, a dar nó zse li Ál ta lá nos Is ko la és Ze ne -
is ko la ta ná rá nak,

Hi das Gá bor nak, a ka zinc bar ci kai Ság vá ri End re Gim -
ná zi um ta ná rá nak,

Hol ló si Gé zá nak, a Bu da pest Fõ vá ros VII. ker. Er zsé -
bet vá ro si Pol gár mes te ri Hi va tal Mû ve lõ dé si Iro da iro da -
ve ze tõ jé nek,

Hu nya di Ká roly né nak, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és
Egész ség tu do má nyi Cent rum gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet -
te sé nek, az Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar gaz da sá gi igaz ga -
tó já nak,

dr. Huny ár Má tyás nak, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem Vil la mos mér nö ki és In for ma ti kai Kar ny. egye te mi
do cen sé nek,

Jan zsó An tal nak, a nagy ka ni zsai Cser há ti Sán dor
 Mûszaki és Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ Is ko la ny. cím ze tes 
igaz ga tó já nak,

Jó zsa Csa bá né nak, a nyú li Pi linsz ky Já nos Ál ta lá nos
 Iskola ta ní tó já nak,

Ka sza Jó zsef nek, a nagy kõ rö si Tol di Mik lós Élel mi -
szer ipa ri Kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó -
he lyet te sé nek,

Ke le men né Gar bó czi Má ri á nak, a sá ros pa ta ki II. Rá kó -
czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Kiss Bé lá nak, a be rettyó új fa lui Eöt vös Jó zsef Szak -
képzõ In té zet ta ná rá nak,

dr. Kiss Er zsé bet nek, a me zõ gaz da sá gi tu do mány kan -
di dá tu sá nak, a Szent Ist ván Egye tem Me zõ gaz da sá gi- és
Kör nye zet tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak,

dr. Ko csis Mi hály nak, a Pé csi Tu do mány egye tem Fel -
nõtt kép zé si és Em ber i Erõ for rás Fej lesz té si Kar egye te mi
do cen sé nek,

Kol tai Pé ter né nek, a bu da pes ti VII. ker. Ja ni kovsz ky
Éva Mû vé sze ti Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Ko vács György né nek, a bu da pes ti IX. ker. Szi vár vány
Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Ko vács Mi hály nak, a bu da pes ti VIII. ker. Pi a ris ta Gim -
ná zi um ta ná rá nak,

Mar tin Já nos né nak, a du na új vá ro si Vas vá ri Pál Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná rá nak,

Mar ton Bé lá nak, a ba la ton füz fõi Jó kai Mór Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tó já nak,

Me zei An ná nak, a bu da pes ti XXI. ker. Ne ve lé si Ta nács -
adó in téz mény ve ze tõ jé nek,

Mu rá nyi Lász ló né nak, a bu da pes ti V. ker. Hild Jó zsef
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

Nagy Fe renc né nek, a szol no ki Ke res ke del mi és Ven -
dég lá tó ipa ri Szak kö zép- és Szak is ko la igazgatóhelyet -
tesének,

Pan ko ta i né Ákos Va lé ri á nak, a mis kol ci Köny ves Kál -
mán Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Papp Má ria nyel vész nek,

Pet hes Zol tán nak, a ko má ro mi Kö zép fo kú Kol lé gi um
igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Pet hõ né Kõ vá ri And rea kó rus ve ze tõ nek, a ba jai III. Béla
Gim ná zi um ta ná rá nak,

dr. Pé ter An tal nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem TTK
Szer vet len és Ana li ti kai Ké mi ai Tan szék egye te mi taná -
rának,

Resz ler Er nesz tin nek, a Cse re pes ház Zug lói Mûvelõ -
dési Ház igaz ga tó já nak,

dr. Ró nai Ta más né nak, az Or szá gos Rab bi kép zõ-Zsi dó
Egye tem Gold mark Kó ru sa kar ve ze tõ jé nek,
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Ró zsár Gá bor né nak, a bu da pes ti XI. ker. Öve ges Jó zsef
Gya kor ló Kö zép is ko la és Szak is ko la for gal mi köny ve lõ
cso port ve ze tõ jé nek,

Schlot ter Gyu lá nak, a bu da pes ti XX. ker. Lá zár Vil mos
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

dr. So mo gyi Évá nak, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Igaz ga -
tá si Fõ cso port fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Stu kovsz ky né Henk Évá nak, a bu da pes ti Hild Jó zsef
Ál ta lá nos Is ko la ta ní tó já nak,

Sza káll Ist ván né nak, a bu da pes ti IV. ker. Szent Ist ván
Gim ná zi um ny. igaz ga tó já nak,

Szi lá gyi Lász ló né nak, a szé kes fe hér vá ri Ne mes Nagy
Ág nes Kol lé gi um igaz ga tó he lyet te sé nek,

Szö vé nyi Zsolt nak, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Felsõok -
tatási Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ta ma si án Já nos né nak, a mar ca li Hét szín vi rág Egy -
séges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény gyógy -
pedagógusának,

dr. Tima End ré né nek, a szár li ge ti Ál ta lá nos Is ko la ta ná -
rá nak,

Tóth Ist ván né nak, az Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és
Mú ze um szak mai fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Tö rök Ist ván nak, a tak so nyi Tak sony Ve zér Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tó já nak,

Tur csá nyi Már tá nak, a bu da pes ti VIII. ker. Fa ze kas
 Mihály Fõ vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um 
ve ze tõ ta ná rá nak,

dr. Ver eb György nek, a bi o ló gi ai tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egészségtudo -
mányi Cent rum ÁOK Or vo si Vegy ta ni In té zet egye te mi
do cen sé nek,

dr. Vég sõ Ká roly nak, a Nyír egy há zi Fõ is ko la Mû sza ki
Ala po zó és Gép gyár tás tech no ló gia Tan szék fõ is ko lai
 docensének,

dr. Zel csé nyi Bé lá né nak, a bu da pes ti V. ker. Eöt vös
 József Gim ná zi um ny. ta ná rá nak,

Zetz Jó zsef nek, a ka pos vá ri TIT Ala pít vá nyi Középis -
kola és Szak is ko la ta ná rá nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Bar tus György né nek, a sá ros pa ta ki II. Rá kó czi Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Bá nyai Fe renc nek, a sá ros pa ta ki Vay Mik lós Szak -
képzõ Is ko la szak ok ta tó já nak,

Be cser né Sza lai Em má nak, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti
Fõ is ko la, Ná da si Fe renc Gim ná zi um ta ná rá nak,

dr. Csat óné Kon sza Ilo ná nak, a sze ge di Cson ka Já nos
Mû sza ki Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ta ná rá nak,

Csi szár Má ri á nak, a za la eger sze gi Zrí nyi Mik lós Gim -
ná zi um ta ná rá nak,

Csú ri Fe renc né nek, a jász szent lász lói Nap kö zi Ott -
honos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Dinnyés Ist ván nak, Oros há za Vá ro si Pol gár mes te ri
 Hivatal ny. osz tály ve ze tõ jé nek,

Dóka Ist ván né nak, a du na új vá ro si Ru das Köz gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um gaz da sá gi
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Don gó Lász ló nak, a szent esi Zsol dos Fe renc Kö zép is -
ko la és Szak is ko la ta go zat ve ze tõ jé nek, cím ze tes igazga -
tónak,

Fi le tóth Bé lá né nak, a nyír egy há zi In czé dy György
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Fó tos Im ré né nek, a bal ma zúj vá ro si Len gyel Meny hért
Vá ro si Könyv tár könyv tár ve ze tõ jé nek,

Gan ter Já nos né nak, a bu da pes ti II. ker. Than Ká roly
Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Szak is ko la gaz da sá gi
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Há zi né Mol nár Má ria Mag dol ná nak, a szent gott hár di
Ok ta tá si In téz mény Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
 tanárának,

Hol czer né Ha ta la Mar git nak, a szi get szent mik ló si
 Nevelési Ta nács adó és Lo go pé di ai In té zet ny. lo go pé du -
sá nak,

Hol ló si Bé lá né nak, a bu da pes ti (VII. ker.) II. Rá kó czi
Fe renc Fõ vá ro si Gya kor ló Köz gaz da sá gi Kö zép is ko la
 tanárának,

Hor váth Jó zsef nek, a Sze ren csi Kö zép is ko lai Kollé -
gium ny. ta ná rá nak,

Ju hász Gá bor né nak, a ko má ro mi Dó zsa György Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná rá nak,

Ka rai Zsu zsan ná nak, a nagy kõ rö si III. sz. Nap kö zi Ott -
ho nos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

dr. Kis Kádi Gé zá nak, a za la eger sze gi Zrí nyi Mik lós
Gim ná zi um ta ná rá nak,

Ko zel Ti bor né nak, a bu da pes ti XX. ker. Vö rös marty
 Általános Is ko la és Lo go pé di ai In té zet ta ní tó já nak,

Már föl di Jó zsef né nek, a Nyír egy há zi Fõ is ko la Ta nul -
má nyi Osz tá lya ve ze tõ jé nek,
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Mo so nyi Jó zsef né nek, az alattyá ni Nap kö zi ott ho nos
Óvo da daj ká já nak,

Né meth Zol tán né nak, a bu da pes ti XI. ker. Öve ges
 József Gya kor ló Kö zép is ko la és Szak is ko la ta ná rá nak,

Nyer ges La jos né nak, a bu da pes ti XIII. ker. Ének-ze nei
és Test ne ve lé si Ál ta lá nos Is ko la ál ta lá nos igaz ga tó he lyet -
te sé nek,

Nyúl Lász ló né nak, a pap ke szi Bocs kai Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la ta ná rá nak,

Pa ró czai Ig nác né nak, az érdi Szé che nyi Ist ván Álta -
lános Is ko la ny. ta ní tó já nak,

Pa ta ki Já nos nak, a bu da pes ti VIII. ker. Fa ze kas Mi hály
Fõ vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ve ze tõ -
ta ná rá nak,

Pos tá né Óno si Má ri á nak, a bal ma zúj vá ro si 2. sz. Óvo -
da igaz ga tó ság óvo da ve ze tõ jé nek,

Róza Ol gá nak, a gyo ma end rõ di Kner Imre Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ta ná rá nak,

Si pos Jó zsef nek, a bu da pes ti XI. ker. Öve ges Jó zsef
Gya kor ló Kö zép is ko la és Szak is ko la ta ná rá nak,

Schmidt End ré nek, a bu da pes ti XI. ker. Öve ges Jó zsef
Gya kor ló Kö zép is ko la és Szak is ko la szak ok ta tó já nak,

Schuch Ka ta lin nak, a szi get szent mik ló si Ne ve lé si
 Tanácsadó és Lo go pé di ai In té zet lo go pé du sá nak,

Sza bó Lász ló né nak, Bal ma zúj vá ros Vá ro si Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la ok ta tá si és egész ség ügyi
fõ ta ná cso sá nak,

Sza bó Zol tán nak, a Pe da gó gus Szak szer ve zet Nyug -
díjas Vá laszt má nya el nö ké nek,

dr. Sza mos kö zi né Méri Ilo ná nak, a sze ge di Cson ka
 János Mû sza ki Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ta ná rá nak,

Szü csi Lász ló né nak, a tá pi ó sze csõi Gróf Szé che nyi
 István Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la iskolatit -
kárának,

Tóth né Sza ká los Mar git nak, a gyo ma end rõ di Kner Imre 
Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ta ná rá nak,

Tu rák Já nos né nak, a bu da pes ti V. ker. Eöt vös Jó zsef
Gim ná zi um ny. ta ná rá nak,

Ur ban csek Ká roly né nak, a gesz ti Arany Já nos Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná rá nak,

Zám bo ri Bé lá né nak, a kecs ke mé ti Ko csis Pál Me zõ gaz -
da sá gi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la gaz da sá gi igaz ga tó -
he lyet te sé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/0972/2006.

A Köztársasági Elnök
85/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Bog nár Pé ter nek, az APEH Észak-bu da pes ti Igaz ga -
tó sá ga igaz ga tó já nak,

Pol gár Pé ter nek, az APEH Dél-bu da pes ti Igaz ga tó sá ga
igaz ga tó já nak,

Var ga Sán dor nak, az APEH Köz pon ti Hi va ta la fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Vár szeg hi György nek, az APEH Fel szá mo lá si és
Vég re haj tá si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Hir di né Kul csár Évá nak, a Vám- és Pénz ügy õr ség
 Országos Pa rancs nok sá ga Be ru há zá si és Köz be szer zé si
Fõ osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Ko csis Zsu zsan ná nak, az APEH Köz pon ti Hi va ta la
Ha tó sá gi Fõ osz tály Észak-ma gyar or szá gi Ki he lye zett
 Hatósági Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0973/2006.

A Köztársasági Elnök
86/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Miniszterel -
nöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Csön des Má ri á nak, az MTA Tit kár sá ga osz tály ve ze tõ -
jé nek,

Dall mann Lász ló nak, az MTA Sze ge di Bi o ló gi ai Köz -
pont ja tu do má nyos tit ká rá nak,

Ká da si Ist ván ny. plé bá nos nak,

dr. Kecs kés Lász ló or vos nak,

Kõ rö si Mik lós né nak, Pe nyi ge köz ség polgármes -
terének,

Med gyes Évá nak, a De sign Ter mi nál Kht. ve ze tõ mun -
ka tár sá nak, de sign me ne dzser nek,

Pal kó Sán dor né nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Mi nisz -
ter el nö ki Tit kár sá ga ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak, szak mai fõ ta -
nács adó nak,

Pa lo tás Emil tör té nész nek, a tör té net tu do mány dokto -
rának, az ELTE Ke let-Eu ró pa tör té ne te tan szék egye te mi
ta ná rá nak,

dr. Pál Jó zsef nek, az Or szá gos Szö vet ke ze ti Ta nács
 titkárának,

Rácz Bar na bás po li to ló gus nak, pro fes sor eme ri tus nak,

Ro hon czi Sán dor nak, a „HÍD” Du na új vá ros és Kör -
nyéke Egye sü let ügy vi võ jé nek,

dr. Szi lá gyi Pé ter jo gász nak, szo ci o ló gus nak, az ELTE
ÁJTK Ál lam- és Jog el mé le ti Tan szék egye te mi ta ná rá nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ba lázs And rás nak, az MTA KFKI Ré szecs ke- és Mag -
fizikai Ku ta tó in té ze te tu do má nyos mun ka tár sá nak,

Bo les ka Sán dor né nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor -
mány iro da fõ mun ka tár sá nak,

Fo szák Jó zsef  köz gaz dász tech ni kus nak,

dr. Me gyei György ny. ta nár nak,

dr. Pet ne há zi-Tóth Ju dit nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Kor mány iro da kor mány fõ ta nács adó já nak,

Scholtz Fe renc né nek, az MTA ALFA Rendezvény -
szolgálat osz tály ve ze tõ jé nek,

Si mon György né nek, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Mi nisz -
te ri Tit kár ság ügy ke ze lõ jé nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Fe ke te Já nos né nak, a Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü le ti
Ön kor mány zat Szo ci á lis Fog lal koz ta tó igaz ga tó já nak,

Ne u wirth Lász ló nak, a bor sod ná das di Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó já nak,

Sütõ Lász ló né nak, a Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü le ti Ön -
kor mány zat, Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány ügyi Osz tály
osz tály ve ze tõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0974/2006.
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A Köztársasági Elnök
87/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a re gi o ná lis fej -
lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Csák vá ri Ár pád nak, a Ba la ton to u rist Rt. ve zér igaz ga tó -
já nak,

Lom bo si Gá bor nak, a Ma gyar Szál lo da szö vet ség tit ká -
rá nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Far kas Bé lá nak, az 1. sz. La kás szö vet ke zet ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

Gö mö ri Fe renc nek, a Ta nya csár da Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó já nak,

Ke re kes Lász ló nak, a Ti sza-ta vi Re gi o ná lis Idegen -
forgalmi Bi zott ság el nö ké nek, ny. mi nisz té ri u mi vezetõ-
 fõtanácsosnak,

Ko vács Im ré nek, az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi
 Hivatal Épí tés sza bá lyo zá si és Igaz ga tá si Fõ osz tály fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Petõ Bé lá nak, a Hun gu est Ho tels Rt. Ho tel Pa lo ta – Lil -
la fü red igaz ga tó já nak,

dr. Rud nyánsz ky Pál nak, a Könnyû be ton és Szigete -
lõanyagipari Vál la lat ny. mû sza ki igaz ga tó já nak,

dr. Weil György nek, az Össze fo gás La kás szö vet ke zet
Igaz ga tó ság el nö ké nek,

Zóka Ti bor nak, Zse lic kis fa lud köz ség pol gár mes te ré nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Dr. Kol ber Ist ván s. k.,
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0976/2006.

A Köztársasági Elnök
88/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az eu ró pai ügye -
kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

más fél év ti ze des ki ma gas ló új ság írói te vé keny sé gé ért,
az eu ró pai kö zös sé gi ügyek ma gas szín vo na lú, ered mé -
nyes kép vi se le té ért

dr. Fó ris György új ság író nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

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

El len jegy zem: 

Dr. Ba ráth Ete le s. k.,
eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/1439/2006.

A Köztársasági Elnök
89/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

az Esz ter gom–Bu da pest Fõ egy ház me gye szo ci á lis
 tevékenységének ki épí té sé ben, kül ügyi kap cso la ta i nak
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irá nyí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge, sok ol da lú munkás -
sága el is me ré se ként

dr. For gách Jó zsef nek, az Esz ter gom–Bu da pes ti Fõ egy -
ház me gye Szent Er zsé bet Ka ri tász Köz pont szo ci á lis hi va -
tal ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1576/2006.

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

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

dr. Bor hi Lász ló nak, az In di a na Egye tem Ma gyar Tan -
szé ke ve ze tõ jé nek,

El li ot Sper ling-nek, az In di a na Egye tem Közép-eur -
ázsiai Ta nul má nyok Tan szé ke do cen sé nek,

dr. Pat rick O’ Me a ra-nak, az In di a na Egye tem nem zet -
kö zi prog ra mo kért fe le lõs dé kán já nak.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 3.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 5.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/1609/2006.

A Köztársasági Elnök
91/2006. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

a ma gyar–cip ru si két ol da lú kap cso la tok elõ moz dí tá sa
ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Ge or ge Cha cal li-nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nagy kö ve -
té nek.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 6.

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

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

határozata

posztumusz kitüntetés adományozásáról

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

posz tu musz ki tün te tést ado má nyo zom

a sport te rü le tén vég zett sok ol da lú mun kás sá ga, pél da -
mu ta tó élet út ja el is me ré se ként

Gyu lai Ist ván új ság író nak.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 6.

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

KEH ügy szám: VII-2/1668/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1048/2006. (IV. 28.) Korm.

határozata

dr. Avarkeszi Dezsõ kormánymegbízotti
megbízatásának módosításáról

A Kor mány dr. Avar ke szi De zsõ 1003/2005. (I. 12.)
Korm. ha tá ro zat tal meg ál la pí tott kor mány meg bí zot ti meg -
bí za tá sát 2006. má jus 31-ig meg hosszab bít ja.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban:
Ala pí tó) – az 1121/1995. (XII. 7.) Korm. ha tá ro za tá val –
a ci gány ki sebb ség hez tar to zó ál lam pol gá rok sor sá ért ér -
zett fe le lõs ség bõl adó dó an, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá nak 70/A.  § (3) be kez dé sé nek meg fele lõen, a Pol -
gári Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G.  §
(1)–(10) be kez dé se i ben fog lal tak sze rint, fi gye lem mel
a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
(a továb biak ban: Khtv.) ren del ke zé se i re az aláb bi ál lam i
köz fel adat el lá tá sa cél já ból

köz ala pít ványt

hoz lét re.

Az Ala pí tó ki nyil vá nít ja azon szán dé kát, hogy fo lya ma -
to san tá mo gat ni kí ván ja a ci gány ság tár sa dal mi esély -
egyen lõ sé gé nek elõ se gí té sét, az e célt szol gá ló egész ség -
meg õr zé si, be teg ség meg elõ zé si, ne ve lé si, ok ta tá si,
valamint az em ber i és ál lam pol gá ri jo gok vé del mét szol -
gá ló te vé keny sé ge ket.

I. A Köz ala pít vány neve

A Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány (a továb -
biak ban: Köz ala pít vány).

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1091 Bu da pest, Ül lõi út 47–49.

III. A Köz ala pít vány cél jai, te vé keny sé ge

1. A Köz ala pít vány cél ja, hogy az esély egyen lõ ség
meg te rem té se ér de ké ben tá mo gas sa a ha zai ci gá nyok
 önazonosságának meg õr zé sét, tár sa dal mi in teg rá ló dá sát,
az õket érin tõ mun ka nél kü li ség mér sék lé sét, az is ko lai és
is ko lán kí vü li ok ta tás ban esé lye ik nö ve lé sét és em ber i
 jogaik vé del mét.

2. A Köz ala pít vány cél ja, hogy ösz tö nöz ze, se gít se,
sok ol da lú an tá mo gas sa kü lö nö sen

– a ci gány ság meg él he té sét cél zó me zõ gaz da sá gi vagy
más jel le gû kez de mé nye zé se ket, illetve a ci gány ság pol -
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gárosodását elõ se gí tõ föld höz jut ta tá si ter ve ket, prog ra -
mo kat;

– a ci gány mun ka vál lalók fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ,
üz le ti terv vel ren del ke zõ kis vál lal ko zá so kat;

– a ci gány gyer me kek, fi a ta lok ta nul má nya i nak si ke res 
foly ta tá sát, a ci gány ság jobb ér dek ér vé nye sí té se ér de ké -
ben a köz éle ti kép zést;

– az elõ íté let-men tes jog al kal ma zást, a hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés meg elõ zé sét és meg aka dá lyo zá sát szol gá ló
kez de mé nye zé se ket, a ki sebb ség gel szem ben nyi tott,
 annak kul tu rá lis ér té ke it be fo ga dó tár sa dal mi köz han gu lat
ki ala kí tá sát;

– az in teg rá ló dást elõ se gí tõ ne ve lé si, ok ta tá si prog -
ramokat;

– a ci gány ság kö ré ben az egész ség meg õr zést és a be -
teg sé gek meg elõ zé sét cél zó kez de mé nye zé se ket.

3. A Köz ala pít vány cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben
a Khtv. 26.  § c) pont 1., 4., 5., 11., 12., 13., il le tõ leg 20. al -
pont ja sze rint a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek kel kap cso la tos egész ség meg õr zé si, be teg ség meg -
elõ zé si, ne ve lés-ok ta tá si, kul tu rá lis, a hát rá nyos hely ze tû
cso por tok tár sa dal mi esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té sé re
irá nyuló köz hasz nú te vé keny ség ként

– pá lyá za tok út ján tá mo ga tást nyújt a ci gány kisebb -
ségi ön kor mány za tok nak, tár sa dal mi szer ve ze tek nek,
 közösségeknek, illetve sze mé lyek nek a fen ti tö rek vé sek
meg va ló sí tá sát szol gá ló mun ká juk hoz, kezdeményezé -
seikhez;

– tá mo gat ja a ci gány ság, mint hát rá nyos hely ze tû cso -
port tár sa dal mi esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té sét szol gá ló 
prog ra mo kat, kez de mé nye zé se ket;

– tá mo gat ja a mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te -
gek kép zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sét;

– tá mo gat ja az in teg rá ló dást elõ se gí tõ ne ve lé si-ok ta tá si,
egész ség meg õr zé si, be teg ség meg elõ zé si prog ra mo kat;

– ösz tön dí ja kat ado má nyoz;
– tá mo ga tás sal se gí ti az ér dek vé del mi te vé keny sé get,

az em ber i és ál lam pol gá ri jo gok vé del mét, a konf lik tust
ke ze lõ szer ve ze tek te vé keny sé gét;

– tá mo gat ja a több funk ci ós ci gány kö zös sé gi há zak
mû kö dé sét és fej lesz té sét;

– nem zet kö zi és ha zai pá lyá za tok be nyúj tá sa út ján
 támogatja az ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sát.

4. A Köz ala pít vány ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve -
zet. A Köz ala pít vány köz hasz nú te vé keny sé ge so rán a
 cigány ki sebb ség jo ga i nak és sa já tos ér de kei ér vé nye sü lé -
sé nek elõ se gí té sé vel olyan köz fel ada tot lát el, amely rõl a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény 62.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kell gon dos kod ni.

IV. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

1. A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz fel aján lá sok kal bár -
mely bel föl di, illetve kül föl di ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat -

la koz hat, ha a Köz ala pít vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it
el fo gad ja.

2. A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

V. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve és kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány ke ze lõ je, ügy in té zõ, ügy dön tõ és
kép vi se lõ szer ve a 8 tag ból álló Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um 
tag ja it az Ala pí tó kéri fel írás ban. Az Ala pí tó olyan sze mé -
lye ket kér fel ku ra tó ri u mi tag nak, akik a ci gány ság kö ré -
ben köz meg be csü lés nek ör ven de nek és tu do má nyos, mû -
vé sze ti, il le tõ leg köz éle ti te vé keny sé gük kel ki emel ke dõ
tel je sít ményt nyúj ta nak. A Ku ra tó ri um tag ja i nak meg bí za -
tá sa 2009. feb ru ár 1-jé ig szól.

2. A Ku ra tó ri um el nö ke az Ala pí tó ál tal e tiszt ség re
 jelölt sze mély.

3. A Ku ra tó ri um tag jai:
El nök:
Soly mo si Imre

To váb bi ta gok:
Ber ki Ju dit
Dr. Izsák Rita
Kál lai Ernõ
Pál ma i né Or sós Anna
Se res Géza
Szol nok Fe renc
Var ga Ilo na

4. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
b) el ha lá lo zás sal,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az Ala pí tó ál tal – a Ptk.

74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – tör té nõ
vissza vo ná sá val,

d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) az V/1. pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
f) a tag meg bí za tá sá nak a VII/3. pont ban fog lal tak sze -

rin ti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának (4) be kez -
dé sé re.

5. A Köz ala pít vány ál ta lá nos és ön ál ló kép vi se le té re a
Ku ra tó ri um el nö ke jo go sult. A Ku ra tó ri um a kép vi se let
mód já nak és ter je del mé nek egy ide jû, írás ban tör té nõ meg -
ha tá ro zá sá val jo go sult a Köz ala pít vány al kal ma zott ját fel -
ha tal maz ni a Köz ala pít vány kép vi se le té re.

A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zé si
 jogot az el nök és a Ku ra tó ri um ál tal erre fel ha tal ma zott
 alkalmazott együt te sen gya ko rol ja.

6. A Ku ra tó ri um tag jai te vé keny sé gü kért tisz te let díj -
ban ré sze sül nek, mely nek mér té ke ha von ta és sze mé lyen -
ként a ta gok ese té ben a min den ko ri leg ki sebb mun ka bér
havi össze gé vel meg egye zõ, a Ku ra tó ri um el nö ke ese té -
ben annak há rom szo ro sa. A tisz te let díj ki fi ze té sé re nem
ke rül het sor, ha az a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló su -
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lá sát ve szé lyez te ti. A Ku ra tó ri um tag jai a te vé keny sé gük
so rán fel me rült, szám lá val iga zolt és in do kolt, a Köz ala -
pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban (a továb -
biak ban: SZMSZ) meg ha tá ro zott költ sé ge ik meg té rí té sé re 
jo go sul tak. Az el szá mol ha tó költ ség té rí tés sze mé lyen ként
és ha von ta nem ha lad hat ja meg a min den ko ri leg ki sebb
mun ka bér hu szon öt szá za lé kát.

VI. A Köz ala pít vány va gyo na, for rá sai

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: a Ma gyar Köz -
társaság 1996. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1995. évi
CXXI. tör vény VII. Mi nisz ter el nök ség fe je ze té ben elõ -
irány zott 150 mil lió Ft, amely összeg a 139/1993. (X. 12.)
Korm. ren de let 19.  § (7) be kez dé sé nek, valamint a
2091/1995. (IV. 4.) Korm. ha tá ro zat 5. pont já ban fog lal -
tak nak meg fele lõen a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz igaz ga -
tá si ál lam tit ká ra ál tal ki adott sza bály zat sze rint ke rül
 folyósításra.

2. A Köz ala pít vány anya gi for rá sai:
a) a min den ko ri éves költ ség ve té si tör vény ben meg ál -

la pí tott, il le tõ leg az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl szár -
mazó pénz ügyi tá mo ga tás;

b) a köz hasz nú te vé keny ség foly ta tá sá ból szár ma zó,
ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó be vé tel;

c) a csat la ko zás so rán a Köz ala pít vány köz hasz nú cél -
já ra vagy mû kö dé si költ sé gei fe de zé sé re tett fel aján lá sok;

d) egyéb, más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott be vé tel,
ide ért ve a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény ben sza bá lyo zott, a ma gán sze -
mély be fi ze tett adó já nak a Köz ala pít vány ja vá ra fel aján -
lott 1%-át.

3. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i re a Ku ra tó ri um 
ál tal éven te meg ha tá ro zott összeg, de leg fel jebb a Köz ala -
pít vány éves költ ség ve té sé ben elõ irány zott ki adá sok
össze gé nek 8%-a for dít ha tó. A mû kö dé si költ ség tárgy év -
ben fel nem hasz nált össze ge a kö vet ke zõ évre át vi he tõ,
ezen összeg fel hasz ná lá sá ról a Ku ra tó ri um dönt. A Ku ra -
tó ri um dön té se alap ján az adott év ben fel hasz nál ha tó mû -
kö dé si költ ség ke ret ezzel az összeg gel nö vel he tõ.

VII. A Köz ala pít vány szer ve ze te és mû kö dé se

1. A Ku ra tó ri um mû kö dé se
a) A Köz ala pít vány mû kö dé se, a Ku ra tó ri um dön té sei

a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény (a továb -
biak ban: adat vé del mi tör vény) és az Ala pí tó Ok irat ren del -
ke zé se i nek al kal ma zá sá val nyil vá no sak. En nek ér de ké ben 
a Ku ra tó ri um nak gon dos kod nia kell olyan nyil ván tar tás
rend sze re sí té sé rõl, amely bõl dön té se i nek tar tal ma, idõ -
pont ja és ha tá lya, illetve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk
szám ará nya és sze mé lye meg ál la pít ha tó. A Köz ala pít vány
mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let ke zett ira tok ba való be -
te kin tés re a Ku ra tó ri um el nö ké vel tör tént elõ ze tes egyez -

te tés után a Köz ala pít vány szék he lyén bár ki jo go sult, ki -
vé ve, ha a be te kin tés sze mé lyi sé gi vagy adat vé del mi jo go -
kat sér te ne.

b) A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai
igény be vé te lé nek mód ját, be szá mo ló it, szük ség sze rint,
leg alább egy pos tai ter jesz té sû or szá gos na pi lap ban (Nép -
sza bad ság vagy Ma gyar Nem zet) köz le mény ként, il le tõ leg 
tel jes ter je de lem ben az in ter ne tes hon lap ján és szék he lyén
ki füg geszt ve köz zé te szi. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak az
érin tet tek kel való köz lé sé rõl a Köz ala pít vá nyi Iro da
(a továb biak ban: Iro da) gon dos ko dik, a ha tá ro zat el fo ga -
dá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül. A dön té sek nyil vá nos -
ság ra ho za ta lát a Köz ala pít vány szék he lyén tör té nõ ki füg -
gesz tés sel kell biz to sí ta ni. A Ku ra tó ri um egyéb dön té sei
a VII/1/a) pont já ban fog lal tak sze rint az Iro dán meg te kint -
he tõk.

c) A Ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de leg alább
két ha von ta tart ja. A Ku ra tó ri um ülé sét leg alább 10 nap pal
az ülést meg elõ zõ en, írás be li meg hí vó val, az ülés he lyé -
nek, ide jé nek, a ter ve zett na pi rend és az egyes na pi ren di
pon tok tár gya lá sá hoz meg hí vott sze mé lyek meg je lö lé sé -
vel, valamint az azok hoz kap cso ló dó írá sos do ku men tá ció
meg kül dé sé vel az el nök hív ja össze.

Össze kell hív ni a Ku ra tó ri u mot, ha a ta gok nak leg alább 
egy har mad rész e ezt in dít vá nyoz za, az in dít vány be nyúj tá -
sá tól szá mí tott 15 na pon be lül, to váb bá a Fel ügye lõ Bi zott -
ság in dít vá nyá ra, annak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül. E ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a Kurató -
rium össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott ság is jo go sult.

d) A Ku ra tó ri um tag ja in kí vül a Ku ra tó ri um ülé sén
 állandó meg hí vott ként ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek
a Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai, az Ala pí tó kép vi se lõ je, az
Iro da Igaz ga tó ja (a továb biak ban: Igaz ga tó), ki je lölt mun -
ka tár sai és az adott na pi ren di pont tár gya lá sá hoz meg hí -
vott sze mé lyek. A ku ra tó ri u mi ülé sen más sze mé lyek rész -
vé te lé rõl, a ta nács ko zá si jog meg adá sá ról a Ku ra tó ri um
nyílt sza va zás sal, egy sze rû szó több ség gel dönt. A Ku ra tó -
ri um ülé sei ál ta lá ban nyil vá no sak, de a Ku ra tó ri um egyes
na pi ren di pon tok te kin te té ben zárt ülést ren del het el,
amennyi ben annak nyil vá nos sá ga sze mé lyi sé gi jo go kat
sér te ne. A zárt ülés el ren de lé sé rõl a Ku ra tó ri um nyílt sza -
va zás sal, egy sze rû szó több ség gel dönt.

e) A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen
tag ja i nak több mint a fele je len van. A VII/1/i) pont alap ján 
ki zárt ku ra tó ri u mi ta got a ha tá ro zat ké pes ség szem pont já -
ból je len lé võ nek kell te kin te ni. Ha tá ro zat kép te len ség ese -
tén a Ku ra tó ri um ülé sét 15 na pon be lül, vál to zat lan na pi -
rend del is mét össze kell hív ni. Az össze hí vást a 15 na pos
ha tár idõ figye lembe véte lével mind ad dig meg kell ismé -
telni, amíg a ha tá ro zat ké pes ség nem biz to sí tott.

f) A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök ve ze ti. Az el nök egy -
sze ri vagy tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén a je len lé võ ku ra -
tó ri u mi ta gok ma guk kö zül, egy sze rû szó több ség gel le ve -
ze tõ el nö köt vá lasz ta nak. A le ve ze tõ el nök nem le het az
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ala pí tó val füg gõ sé gi vagy egyéb ér de kelt sé gi jog vi szony -
ban.

g) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it ál ta lá ban nyílt sza va zás -
sal, az ülé sen je len lévõ ta gok egy sze rû szó több sé gé vel
hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a le ve ze tõ el nök sza va -
za ta dönt. A Ku ra tó ri um tag ja i nak mi nõ sí tett több sé ge
szük sé ges a VII/1/m) pont sze rin ti, a Ku ra tó ri um ki zá ró la -
gos ha tás kö ré be tar to zó dön té sek hez, ki vé ve a Köz ala pít -
vány te vé keny sé gét se gí tõ tes tü le tek kel (mun ka cso por -
tok kal) kap cso la tos dön té se ket. Sze mé lyi kér dé sek ben tit -
kos sza va zást kell tar ta ni, mely nek so rán a Ku ra tó ri um
egy sze rû több ség gel dönt, ki vé ve az Igaz ga tó ki ne ve zé sé -
vel és fel men té sé vel, valamint a Könyv vizs gá ló meg bí zá -
sá val és fel men té sé vel kap cso la tos dön té se ket. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén a tit kos sza va zást ered mény te len nek
kell te kin te ni. Mi nõ sí tett több sé gi dön tés hez va la mennyi
ku ra tó ri u mi tag több sé gé nek egy han gú sza va za ta szük sé -
ges.

h) A Ku ra tó ri um ülé se i rõl rész le tes jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni, amely tar tal maz za a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it.
A jegy zõ köny vet a le ve ze tõ el nök és egy fel kért tag hi te le -
sí ti.

i) A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt
az a sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk.
685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar -
to zó) a ha tá ro zat alap ján kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól 
men te sül, vagy bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, illetve a
meg kö ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ -
sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té -
ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tás. A meg kö ten dõ jog ügy let ben ér de -
kelt nek kell te kin te ni, és ezért a pá lyá za ti tá mo ga tás ról
 szóló dön tés ho za tal ból ki kell zár ni azt, aki

– a pá lyá zó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je;

– a pá lyá zó szer ve zet kép vi se lõ je;

– a pá lyá zó szer ve zet al kal ma zott ja;

– a pá lyá zó in téz ménnyel irá nyí tá si, el szá mo lá si jog vi -
szony ban áll.

j) A Köz ala pít vány nem ré sze sít het tá mo ga tás ban
olyan tár sa dal mi szer ve ze tet, ala pít ványt, köz hasz nú tár -
sa sá got, amely nek ala pí tó ja, tag ja, ve ze tõ szer vé nek tag ja,
vá lasz tott vagy ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ je, kép vi se lõ je
vagy al kal ma zott ja a Köz ala pít vány ve ze tõ tisztségvise -
lõje, a Köz ala pít vánnyal mun ka vi szony ban vagy mun ka -
vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban álló sze mély,
valamint e sze mé lyek hoz zá tar to zó ja. A Köz ala pít vány
nem ré sze sít het tá mo ga tás ban olyan ma gán sze mélyt vagy
 annak hoz zá tar to zó ját sem, aki a Köz ala pít vány ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, a Köz ala pít vánnyal mun ka vi szony ban
vagy mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban álló
sze mély, valamint e sze mé lyek hoz zá tar to zó ja. E pont
 alkalmazásában a Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
a Khtv. 26.  §-ának m) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély.

k) A köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
nem le het más köz hasz nú szer ve zet nek a Khtv. sze rin ti ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a sze mély, aki olyan köz hasz nú
szer ve zet nél töl tött be – annak meg szûn tét meg elõ zõ két
év ben leg alább egy évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó -
zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem
egyen lí tet te ki.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, illetve az en nek je lölt sze mély
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

l) A Ku ra tó ri um az ál ta la nyúj tott tá mo ga tá sok jog sze -
rû fel hasz ná lá sá nak fo lya ma tos se gí té sé re, fi gye lem mel
kí sé ré sé re, ér té ke lé sé re és el len õr zé sé re ta nács adó-ér té ke -
lõ rend szert hoz lét re (a továb biak ban: ta nács adó-ér té ke lõ
rend szer).

m) A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:

– a Köz ala pít vány va gyo ná val való gaz dál ko dás;

– az SZMSZ, valamint annak mel lék le te it ké pe zõ sza -
bály za tok, a Va gyon ke ze lé si Sza bály zat el fo ga dá sa, mó -
do sí tá sa;

– a Ku ra tó ri um mun ka ter vé nek, éves gaz dál ko dá si ter -
vé nek, a Köz ala pít vány költ ség ve té sé nek, beszámoló -
jának és a köz hasz nú sá gi je len té sé nek az el fo ga dá sa;

– csat la ko zá si ké re lem el bí rá lá sa, dön tés a fel aján lá sok 
el fo ga dá sá ról;

– a Köz ala pít vány te vé keny sé gét se gí tõ tes tü le tek
(mun ka cso por tok) lét re ho zá sa, illetve meg szün te té se, fel -
ada ta ik meg ha tá ro zá sa;

– a Könyv vizs gá ló meg bí zá sa és fel men té se;

– a ta nács adó-ér té ke lõ rend szer lét re ho zá sa és az elõ zõ
évi mû kö dé sé rõl  szóló be szá mo ló meg vi ta tá sa és el fo ga -
dá sa;

– a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak fel ha tal ma zá sa a
Köz ala pít vány kép vi se le té re, a kép vi se let mód já nak és ter -
je del mé nek meg ha tá ro zá sa;

– az Iro da mû kö dé sé rõl az Igaz ga tó ál tal el ké szí tett
éves be szá mo ló el fo ga dá sa;

– az Igaz ga tó mun ka vi szo nyá nak lé te sí té sé vel, meg -
szün te té sé vel és mó do sí tá sá val kap cso la tos jog kö rök gya -
kor lá sa.

2. A Ku ra tó ri um el nö ké nek fel adat- és ha tás kö re:
a) gon dos ko dik a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak vég re haj -

tá sá ról, irá nyít ja és ve ze ti a Köz ala pít vány te vé keny sé gét
a Ku ra tó ri um ülé sei kö zött,

b) elõ ké szí ti, össze hív ja és ve ze ti a Ku ra tó ri um ülé se it,
c) egy sze mély ben kép vi se li a Ku ra tó ri u mot har ma dik

sze mé lyek elõtt,
d) a Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zé si

jo got, valamint az utal vá nyo zá si jo go kat a Ku ra tó ri um
 által fel ha tal ma zott al kal ma zot tal együt te sen gya ko rol ja,

e) az Igaz ga tó vo nat ko zá sá ban gya ko rol ja a nem a
 Kuratóriumhoz te le pí tett egyéb mun kál ta tói jog kö rö ket.
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3. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

4. Az Iro da te vé keny sé ge
a) Az Iro da a Köz ala pít vány fo lya ma tos mû kö dé sét,

a Ku ra tó ri um dön té se it elõ ké szí tõ, vég re haj tó, ad mi niszt -
ra tív, pénz ügyi, gaz dál ko dá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti
egy ség, ame lyet a Ku ra tó ri um ál tal ki ne ve zett Igaz ga tó
irá nyít. Az Iro da nem ön ál ló jogi sze mély.

b) Az Igaz ga tó az Iro da tel jes fel ha tal ma zá sú ve ze tõ je,
a ku ra tó ri u mi ülé sek ta nács ko zá si jogú, ál lan dó résztve -
võje.

c) Az Igaz ga tó fel adat- és ha tás kö re:
– az Iro da irá nyí tá sa;
– az Iro da al kal ma zot tai fe let t a mun kál ta tói jog kö rök

gya kor lá sa;
– a ku ra tó ri u mi dön té sek, a be szá mo lók elõ ké szí té se,

vég re haj tá suk meg szer ve zé se;
– a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak fe le lõs irá nyí tá sa;
– a ta nács adó-ér té ke lõ rend szer mun ká já nak meg szer -

ve zé se, irá nyí tá sa, te vé keny sé gé rõl ké szí tett be szá mo ló
elõ ké szí té se;

– gon dos ko dás a Köz ala pít vány nyil ván tar tá sa i nak
 folyamatos ve ze té sé rõl;

– a Ku ra tó ri um el nö ké nek egyet ér té sé vel a szak ér tõi
meg bí zá sok ki adá sa, a költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott
 keretösszegen be lül.

d) Az Iro da mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it, az Igaz -
ga tó fel ada ta it, az Iro da te vé keny sé gé nek el len õr zé sét az
SZMSZ és annak mel lék le tei tar tal maz zák. Az Igaz ga tó
te kin te té ben az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Ku ra tó ri um
el nö ke gya ko rol ja.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság
a) A Köz ala pít vány mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát a

3 tag ból álló Fel ügye lõ Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott -
ság) ellen õr zi.

b) A Bi zott ság el nö két és tag ja it az Ala pí tó ha tá ro zat -
lan idõ re je lö li ki a kö vet ke zõ mó don:

– A Bi zott ság el nö ke az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis
és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter ál tal fel kért sze mély.

– A Bi zott ság tag jai az igaz ság ügy -m inis zter, valamint
a pénz ügy mi nisz ter ál tal fel kért 1-1 sze mély.

A Bi zott ság el nö ke és tag ja csak köz szol gá la ti jog vi -
szony ban álló sze mély le het.

c) A bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
– le mon dás sal,
– a fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság ra való je lö lés – de le gá ló 

szerv kez de mé nye zé se alap ján tör té nõ – vissza vo ná sá val
és az új tag je lö lé sé vel,

– a de le gá ló szerv nél fenn ál ló köz szol gá la ti jog vi szony 
meg szû né sé vel,

– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
– el ha lá lo zás sal.
d) A Bi zott ság tag jai:
El nök:
Fü les Gab ri el la
If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi

 Minisztérium
To váb bi ta gok:
Ko vács At ti lá né
Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
Var ga Pé ter
Pénz ügy mi nisz té rium

e) A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg. A
 Bizottság mû kö dé sé re a Ku ra tó ri um mû kö dé si sza bá lya it
– ér te lem sze rû en – kell az zal az el té rés sel al kal maz ni,
hogy szük ség sze rint ülé se zik, két tag je len lé te ese tén ha -
tá ro zat ké pes és sza va zat egyen lõ ség ese tén a ja vas la tot el -
ve tett nek kell te kin te ni. Mun ká ját el len õr zé si mun ka terv
alap ján vég zi. A Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl ké szült éves
könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével vizs gál ja a
Köz ala pít vány mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. Tapasztala -
tairól éven te be szá mol az Ala pí tó nak és tá jé koz tat ja a Ku -
ra tó ri u mot. Az Ala pí tó fel ké ré sé re so ron kí vül vizs gá la tot
tart hat.

f) El len õr zé si te vé keny sé ge so rán a Köz ala pít vány ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ i tõl je len tést, a Köz ala pít vány mun ka -
vál la ló i tól tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb -
bá a Köz ala pít vány köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo -
kat meg vizs gál hat ja.

g) A Bi zott ság cél vizs gá la tot foly tat, ha a Köz ala pít -
vány cél ja i nak meg va ló sí tá sát ve szé lyez tet ve lát ja, vagy
ha erre az Ala pí tó kép vi se lõ je vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri.
A cél vizs gá lat le foly ta tá sá ba szak ér tõk is be von ha tók, ha a 
szak ér tõi díj pénz ügyi fe de ze te a Köz ala pít vány mû kö dé si
ki adá sa i ra ren del ke zés re álló 8%-os összeg ha tá ron be lül
biz to sí tott. A Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tájékoz -
tatni és annak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha

– ar ról sze rez tu do mást, hogy a Köz ala pít vány mû kö -
dé se so rán olyan jog sza bály sér tés vagy a Köz ala pít vány
ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz tás)
tör tént, amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé nye i -
nek el há rí tá sa, illetve eny hí té se a Ku ra tó ri um dön té sét
 teszi szük sé ges sé;

– ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó tény
me rül fel.

Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa
 érdekében szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a
 Bizottság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni az Ala pí tó kép -
vi se lõ jét és a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

h) A Bi zott ság tag jai tisz te let díj ra nem jo go sul tak,
azon ban a te vé keny sé gük so rán fel me rült szám lá val iga -
zolt és in do kolt – a Köz ala pít vány SZMSZ-ében meg ha tá -
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ro zott – költ sé ge ik meg té rí té sé re jo go sul tak. Az el szá mol -
ha tó költ ség té rí tés sze mé lyen ként és ha von ta nem ha lad -
hat ja meg a min den ko ri leg ki sebb mun ka bér hu szon öt szá -
za lé kát.

i) Nem le het a Bi zott ság el nö ke vagy tag ja az a sze -
mély, aki a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja; a Köz ala pít -
vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé keny ség kifejté -
sére irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá -
nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más képp
nem ren del ke zik; to váb bá, aki a Köz ala pít vány cél sze rin ti 
jut ta tá sá ból ré sze sül, ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat; illetve az
elõb bi ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja. A
Bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re
a VII/1/k) pont sze rin ti ren del ke zé se ket is meg fele lõen
 alkalmazni kell.

6. A Könyv vizs gá ló
a) A Köz ala pít vány nál a Ku ra tó ri um ál tal meg bí zott

Könyv vizs gá ló mû kö dik.
b) A Könyv vizs gá ló a Köz ala pít vány köny ve it kö te les

fél éven ként meg vizs gál ni, és en nek, to váb bá az éves
 mûködés vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak a
vizs gá la tot köve tõen je len tést ké szí te ni. A Könyv vizs gá ló
kö te les el lát ni a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott egyéb fel -
ada to kat.

c) A Könyv vizs gá ló fel ada tai el lá tá sá hoz jo go sult fe -
lül vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát, szer zõ dé se it,
bank szám lá ját, il le tõ leg fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít -
vány al kal ma zot ta i tól.

d) A Könyv vizs gá ló meg bí zá sa, fel men té se, valamint
a ja va dal ma zá sá nak meg ál la pí tá sa a Ku ra tó ri um ha tás kö -
ré be tar to zik. A Könyv vizs gá ló szá má ra meg ál la pít ha tó
meg bí zá si díj havi össze ge nem ha lad hat ja meg a min den -
ko ri leg ki sebb mun ka bér há rom szo ro sát.

e) A Könyv vizs gá ló ra az 5/i) pont ban meg ha tá ro zott
össze fér he tet len sé gi sza bá lyok ér vé nye sek.

VIII. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

1. Az ala pít vá nyi cé lok ra az in du ló va gyon, to váb bá a
VI/2. pont ban meg ha tá ro zott köz ala pít vá nyi be vé te lek
hasz nál ha tók fel. A va gyon fel hasz ná lá sá ról a Ku ra tó ri um
– az Ala pí tó Ok irat nak, valamint az ál ta la el fo ga dott Va -
gyon ke ze lé si Sza bály zat nak meg fele lõen – dönt. A Köz -
ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl – a nor ma tív
tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li szer zõ dés alap ján
 részesülhet tá mo ga tás ban. A szer zõ dés ben meg kell ha tá -
roz ni a tá mo ga tás sal való el szá mo lás fel té te le it és mód ját.

2. A Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma min den év már -
cius 1-jé ig költ ség ve tést fo gad el. En nek so rán a Köz ala -
pít vány va gyo ni hely ze te és anya gi for rá sai is me re té ben
dönt a Köz ala pít vány cél jai kö zött fel so rolt fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó pénz esz kö zök mér té ké rõl, fel -
osz tá suk mód já ról. A ta nács adó-ér té ke lõ rend szer mû köd -

te té sét a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé gé re meg ha tá ro -
zott összeg bõl fe de zi.

3. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé -
nyét nem oszt ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro -
zott te vé keny ség re for dít ja. A Köz ala pít vány hi telt nem
ve het fel és nem nyújt hat, az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl 
ka pott tá mo ga tást hi tel fe de ze té ül, illetve tör lesz tés re nem
hasz nál hat ja fel, vál tót, más hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
 értékpapírt nem bo csát hat ki. A Köz ala pít vány vállalko -
zási és be fek te té si te vé keny sé get nem vé gez het.

4. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be ni el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg -
ségi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

Szín lelt pá lyá zat tá mo ga tás alap já ul nem szol gál hat. A
Köz ala pít vány tá mo ga tást csak nyil vá nos pá lyá zat ke re té -
ben nyújt hat. A Köz ala pít vány nem ré sze sít het tá mo ga tás -
ban olyan szer ve ze tet, amely a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló 1997. évi CXLIV. tör vé ny ha tá lya alá tar to zik.

5. A tá mo ga tás oda íté lé se kor a Köz ala pít vány kö te les
szer zõ dést köt ni. Eb ben meg kell ha tá roz ni a tá mo ga tás
cél ját, a ked vez mé nye zett el szá mo lá si kö te le zett sé gét, a
köz ala pít vá nyi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak rend jét, a szer -
zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it, ki kell köt ni a Köz ala pít -
vány el len õr zé si jo gát, valamint azt, hogy a tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék és a Kor mány za ti
 Ellenõrzési Hi va tal el len õriz he ti. A tá mo ga tá sok oda íté lé -
sé vel, el szá mo lá sá val és a fel hasz ná lá suk el len õr zé sé vel
kap cso la tos to váb bi ren del ke zé se ket az SZMSZ és annak
mel lék le tei tar tal maz zák.

6. A va gyon fel hasz ná lás mód ja

A Köz ala pít vány cél já val és köz hasz nú te vé keny sé gé -
vel össze füg gés ben va gyo nát az aláb bi ak sze rint hasz nál ja
fel:

a) A Köz ala pít vány – for rá sa i nak mér té ké ig az Ala pí tó
Ok irat, az SZMSZ és a Va gyon ke ze lé si Sza bály zat sze -
rint – a pá lyá za tok alap ján tá mo gat hat min den olyan kez -
de mé nye zést, amely cél ja i nak meg va ló sí tá sát szol gál ja.
A tá mo ga tás le het:

– vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás,

– ka mat men tes vissza té rí ten dõ tá mo ga tás,

– ösz tön díj.

b) A Köz ala pít vány va gyo na fel hasz nál ha tó a mû köd -
te té sé vel kap cso la tos költ sé gek fe de zé sé re, valamint az
Iro da al kal ma zot ta i nak bér- és köz ter he i re, a Ku ra tó ri um
tag ja i nak tisz te let díj ára, valamint a Ku ra tó ri um és a Fel -
ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak költ ség té rí té sé re.
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7. A nap tá ri év rõl éves be szá mo ló és köz hasz nú sá gi
 jelentés ké szül, ame lyet a ta nács adó-ér té ke lõ rend szer rõl
 szóló be szá mo ló val együtt, a Könyv vizs gá ló je len té se és a
Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nye alap ján a Ku ra tó ri um
 fogad el.

A Köz ala pít vány éves köz hasz nú sá gi je len té sé be bár ki
be te kint het, ar ról sa ját költ sé gé re má so la tot ké szít het.

A köz hasz nú sá gi je len tés tar tal maz za:
a) a szám vi te li be szá mo lót,
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
e) köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, el kü lö ní tett pénz -

alap tól, he lyi ön kor mány zat tól, ki sebb sé gi te le pü lé si
 önkormányzattól, te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól
és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két;

f) a köz hasz nú szer ve zet Ku ra tó ri u ma és Fel ügye lõ
 Bizottsága el nö ké nek és tag ja i nak nyúj tott jut ta tá sok ér té -
két, illetve össze gét,

g) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

8. A Köz ala pít vány fe let ti adó el len õr zést a Köz ala pít -
vány szék he lye sze rint ille té kes adó ha tó ság, a költségve -
tési tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét az Ál la mi
Szám ve võ szék, a tör vényességi fel ügye le tet pe dig – a köz -
hasz nú mû kö dés te kin te té ben – a reá irány adó sza bá lyok
sze rint az ügyész ség lát ja el.

IX. Záró ren del ke zé sek

1. Az Ala pí tó kép vi se le tét az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo -
ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) lát ja el, és e mi nõ sé gé ben gya ko rol ja – az Ala pí tó
Ok irat mó do sí tá sá nak ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ
jo go kat és kö te le zett sé ge ket, ide ért ve az éves be szá mo lót
és a köz hasz nú sá gi je len tés ér té ke lé sét is. A Ku ra tó ri um és 
a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it a mi nisz ter fel ké ré se és elõ -
ter jesz tése alap ján a Kor mány bíz za meg.

2. A Ku ra tó ri um min den év feb ru ár 28-áig kö te les az
Ala pí tó kép vi se lõ jé nek írás ban be szá mol ni a Köz ala pít -
vány elõ zõ évi mû kö dé sé rõl, jú ni us 30-áig pe dig va gyo ni
hely ze té rõl és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról,
mel lé kel ve a köz hasz nú sá gi je len tést is.

3. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok irat sze -
rin ti te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb
ada ta it a Nép sza bad ság vagy a Ma gyar Nem zet címû or -
szá gos na pi lap út ján, valamint in ter ne tes hon lap ján hoz za
nyil vá nos ság ra.

4. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak
anya gi tá mo ga tást nem nyújt.

5. A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló,
több szö rö sen mó do sí tott 1959. évi IV. tör vény ben és a
Khtv.-ben fog lalt mó do kon, illetve fel té te lek mel lett szûn -
het meg.

6. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény, a Khtv., az ala pít vá nyok gaz -
dál ko dá si rend jé rõl  szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. ren -
de let, valamint a köz ala pít vá nyok ra vo nat ko zó más jog -
sza bá lyok ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 4.

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

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. március 22-i ülésérõl

1. Az OÉT elsõ ol va sat ban meg tár gyal ta az új Ma gyar -
or szág prog ram já nak part ner sé gi egyez te té si vál to za tát.

A fej lesz té si stra té gia meg ha tá ro zá sá ról elõ ter jesz tett
do ku men tum ról az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz ter ki emel te, hogy az a kö zös sé gi és a ha zai straté -
giai do ku men tu mok ban fel tárt és meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek meg fele lõen ke rült ki dol go zás ra és a 2007–
2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó II. Nem ze ti Fej lesz té si
Terv ké szí té sé nek stra té gi ai cél rend sze rét tar tal maz za. A
to váb bi ki dol go zó mun ká val kap cso lat ban az elõ ter jesz tõ
is mer tet te a ter ve zés – egyez te tés több lép csõs, egy más ra
épü lõ fo lya ma tát és igé nyel te a szo ciá lis part ne rek ér de mi
vé le mény nyil vá ní tá sát.

Az Au to nóm Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge azt kép vi sel -
te, hogy az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ne tár gyal ja a 
be nyúj tott for má ban az anya got, mert nem ké szült elõ ter -
jesz tés az OÉT szá má ra. Ál lás pont já val ugyan ak kor nem
aka dá lyoz ta meg a do ku men tum meg vi ta tá sát.

A stra té gi ai do ku men tum ról foly ta tott kon zul tá ci ó ban a
mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl az aláb bi ak fo gal ma zód tak
meg.

A 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra a szak szer ve ze tek úgy
te kin te nek, mint tár sa dal mi le he tõ ség re a to váb bi fel zár kó -
zás ra. Min de nek elõtt a fog lal koz ta tás ala csony szint jét
kell emel ni és to vább kell ja ví ta ni a ma gyar or szá gi bé rek
szín vo na lát, kö ze lít ve az EU át lag hoz. Alap ve tõ prob lé -
má nak tart ják a ha zai egész ség ügy, a szo ciá lis el lá tás és
kör nye zet vé de lem te rü le tén meg lé võ le ma ra dást.

A mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek vé le mé nye sze rint a 
leg fon to sabb fel adat az élet mi nõ ség ja ví tá sa. En nek meg -
va ló sí tá sá hoz ve zes sen a gaz da sá gi nö ve ke dés és a fog lal -
koz ta tás bõ ví té se, mint ki emelt fel adat. Az utób bi ak tel je -
sü lé sét se gít sék a kap cso ló dó ága za ti, szak po li ti kai cé lok
és esz kö zök.

Erõ tel je seb ben kell elõ re lép ni a nö ve ke dés és a fog lal -
koz ta tás kö zöt ti kap cso lat meg te rem té sé ben. Je lez ni szük -
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sé ges, hogy a má so dik szer ke zet vál tá si hul lám nak mi lyen
mun ka erõ-pi a ci ha tá sai lesz nek.

A ver seny ké pes ség ja ví tá sa ér de ké ben a mun ka vál la ló -
kat is ver seny ké pe seb bé kell ten ni. Kap jon ki emelt fi gyel -
met a kép zés, a to vább kép zés, a tu dás ala pú tár sa da lom
meg te rem té se. A szak szer ve ze tek ké szek arra, hogy eb ben 
ak tí van részt vál lal ja nak.

A do ku men tum el ne ve zé sét az ol dal ja va sol ja Nem ze ti
Fej lesz té si Terv II-re vál toz tat ni.

A mun kál ta tói ol dal vé le mé nye sze rint a stra té gi ai do -
ku men tum a szük sé ges nél ki sebb fi gyel met for dít a re ál -
gaz da ság fej lesz té sé re, a ver seny ké pes ség nö ve lé sé re, el -
sõ sor ban az in téz mény rend szert pre fe rál ja. Az irá nyok
meg ha tá ro zá sá nál na gyobb hang súlyt kel le ne kap nia a kis- 
és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té sé nek, a tu dás ala pú gaz da -
ság nak és kép zés nek. Az zal a mér té kû kon cent rá ci ó val és
sze lek ci ós szem lé let tel, ami az anyag ban sze re pel, nem ér -
te nek egyet. A kon cent rá ció szük sé ges, de a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nem tud nak élni a le he tõ ség gel, a sze lek ci ót
pe dig vé le mé nyük sze rint rá kell bíz ni a pi ac ra. Az ol dal
hang sú lyoz ta, ha a tár gya lá sok so rán nem lát ják felveté -
seik to vább vi te lét, a ter ve ze tet nem tá mo gat ják.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te, hogy az élet -
mi nõ ség ja ví tá sa fon tos ele me a prog ram nak, az en nek
erõ sí té sé re vo nat ko zó ja vas la tot el fo gad ta. A tu dás ala pú
tár sa da lom, az in no vá ció ele me i nek erõ sí té sé ben is egyet -
ér tett a szo ciá lis part ne rek kel. Vi tat ta azon ban azt a vé le -
ményt, hogy a stra té gi ai do ku men tum nem ad kel lõ hang -
súlyt a gaz da ság fej lesz té se, a ver seny ké pes ség ja ví tá sa
fel ada ta i nak. Ki emel te, hogy a kis- és kö zép vál lal ko zá sok
fej lesz té si stra té gi á ja, a mun ka hely te rem tés, a fog lal ko -
zás bõ ví tés a do ku men tum pri o ri tá sai kö zött sze re pel.

Az el hang zott vé le mé nyek hez kap cso ló dó an írás ban is
kér te a szo ciá lis part ne rek ja vas la ta it annak ér de ké ben,
hogy a je len egyez te té si for du ló ered mé nyei a to váb bi ter -
ve zé si sza kasz ban meg fele lõen be épí tés re ke rül je nek. A
mun kál ta tói ol dal je lez te, hogy ész re vé te le it írás ban át -
adja.

Az OÉT ál lást fog lalt ar ról, hogy az ope ra tív prog ra mok 
is me re té ben to váb bi kon zul tá ci ó kat foly tat a II. Nem ze ti
Fej lesz té si Terv ké szü lõ do ku men tu ma i ról. A tár sa dal mi
egyez te tés má so dik for du ló já ban, ple ná ris ülés ke re té ben
is mé tel ten na pi rend re tûzi a fej lesz té si terv át dol go zott
vál to za tát.

2. Az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
szó be li elõ ter jesz tése alap ján az OÉT tá jé koz ta tást ka pott
az Oszt rák El nök ség prog ram já ról, a fo lya mat ban lévõ
EU jog al ko tá si kez de mé nye zé sek rõl.

A na pi rend hez kap cso ló dó an a szo ciá lis part ne rek igé -
nyel ték, hogy a kö zös sé gi kér dé sek, jog al ko tá si kez de mé -
nye zé sek az OÉT na pi rend jén meg fe le lõ súllyal sze re pel -
je nek.

A mun ka vál la lói ol dal kez de mé nyez te, hogy a bel sõ
 piaci szol gál ta tá sok ról  szóló irány elv-ter ve zet, az uni ós

dön tés ho za ta li el já rás nak meg fele lõen ke rül jön meg vi ta -
tás ra az OÉT szak bi zott sá gá ban, majd fó ru mán.

Eh hez kap cso ló dó an a kor mány ol dal át ad ja a szol gál ta -
tá sok bel sõ pi a cá ra vo nat ko zó EU di rek tí va-ter ve zet le het -
sé ges ma gyar or szá gi ha tá sa i nak fel mé ré sé rõl ké szült ta -
nul mányt.

3. Az OÉT elsõ ol va sat ban meg vi tat ta az Em ber i erõ -
for rá sok fej lesz té sé nek ope ra tív prog ram ját.

Az elõ ter jesz tõ kor mány ol dal hang sú lyoz ta, hogy a
prog ram fõ cél ki tû zé se a mun ka erõ-pi a ci rész vé tel, az ak -
ti vi tá si ráta nö ve lé se és az eh hez szük sé ges fel té te lek meg -
te rem té se. A ki dol go zott prog ram il lesz ke dik a fej lesz té si
terv és az ope ra tív prog ram ja i hoz.

A mun ka vál la lói ol dal alap ve tõ en tá mo gat ta a prog ram -
ban meg fo gal ma zott cé lo kat. Fon tos nak tar tot ta a mun ka -
erõ-pi a ci fo lya ma tok hoz iga zo dó, a szük sé ges mo bi li tást
is meg ala po zó kép zé sek rend sze rét. Meg fo gal maz ták,
hogy nö vel ni szük sé ges az ok ta tás GDP-bõl tör té nõ ré sze -
se dé si ará nyát.

A mun kál ta tói ol dal a prog ram mal kap cso lat ban hi á -
nyol ta a hang sú lyo sabb súly pont kép zést, valamint ja va -
sol ta a gaz da sá gi sze rep lõk fo ko zot tabb be vo ná sát a mun -
ka erõ-pi a ci fo lya ma tok ala kí tá sá ba. Ki emel te az ok ta tás,
kép zés, fel nõtt kép zés fon tos sá gát. Olyan stra té gi át tud
 támogatni, ahol a pro jek tek a ver seny ké pes ség irá nyá ba
mu tat nak.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te az ok ta tás,
kép zés ered mé nyes sé ge és ha té kony sá ga nö ve lé sé nek
 kiemelten fon tos sze re pét. Kez de mé nyez te, hogy az ope ra -
tív prog ram ról, a kap cso ló dó do ku men tu mok ról az OÉT
fó ru ma in to váb bi egyez te té sek, kon zul tá ci ók le gye nek.

Az OÉT ál lást fog lalt ar ról, hogy az em ber i erõ for rá sok
fej lesz té sé nek ope ra tív prog ram já ról a kon zul tá ci ót foly -
tat ja.

4. Az OÉT meg tár gyal ta és el fo gad ta a 2006. elsõ fél -
évi mun ka prog ram ját a mel lék let sze rint.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Tit kár sá ga

Mel lék let

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2006. elsõ félévi munkaprogramja

(Elfogadva az OÉT 2006. március 22-i ülésén.)

I.

Plenáris ülésre javasolt napirendek

Ja nu ár

– Tá jé koz ta tó az ága za ti pár be széd bi zott sá gok 2005.
évi mû kö dé sé rõl (FMM)
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– Elõ ter jesz tés az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ról és a 
kö zép szin tû pár be széd egyes kér dé se i rõl  szóló tör -
vényjavaslatról (FMM)

– Elõ ter jesz tés az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról
 szóló tör vényjavaslatról (FMM)

Már ci us

– Az új Ma gyar or szág prog ram ja. Part ner sé gi egyez te -
té si vál to zat: A stra té gia meg ha tá ro zá sa (NFH)

– Ja vas lat az OÉT 2006. elsõ fél évi mun ka prog ram já ra
(OÉT Tit kár ság)

– Tá jé koz ta tó az Oszt rák El nök ség prog ram já ról, a fo -
lya mat ban lévõ EU jog al ko tá si kez de mé nye zé sek rõl
(EÜH)

– Az Em ber i erõ for rá sok fej lesz té sé nek ope ra tív prog -
ram ja / 1. ol va sat. (FMM)

Má jus–jú ni us

– Az új Ma gyar or szág prog ram ja / 2. ol va sat (NFH)

II.

Az OÉT bizottságai részére javasolt
szakértõi egyeztetések

Ja nu ár

– Esély egyen lõ ség gel össze füg gõ egyes tör vények mó -
do sí tá sa (ICSSZEM)

Fe le lõs: Esély egyen lõ sé gi Bi zott ság
– Az if jú ság gal kap cso la tos egyes ál lam i fel ada tok ról

 szóló tör vényjavaslat (ICSSZEM)
Fe le lõs: Szo ciá lis Bi zott ság

Feb ru ár

– Az euró pai szö vet ke ze tek rõl  szóló tör vénytervezet
(IM)

Fe le lõs: Gaz da sá gi Bi zott ság
– A kol lek tív szer zõ dé sek be je len té sét és nyil ván tar tá -

sát sza bá lyo zó FMM ren de let mó do sí tá sa (FMM)
Fe le lõs: Bér és Kol lek tív Meg ál la po dá sok Bi zott sá ga
– Elõ ter jesz tés az Euró pai Szo ciá lis Kar ta vég re haj tá -

sá ról  szóló 4. nem ze ti je len tés rõl (ICSSZEM)
Fe le lõs: Szo ciá lis Bi zott ság

Már ci us

– A kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té si kon cep ci ó ja
(GKM)

Fe le lõs: Gaz da sá gi Bi zott ság
– Hu mán erõ for rás fej lesz té sé nek ope ra tív prog ram ja

(FMM)
– Gaz da sá gi ver seny ké pes ség fej lesz té sé nek ope ra tív

prog ram ja (GKM)
Fe le lõs: Nem ze ti Fej lesz té si Terv Bi zott ság

Áp ri lis

– Elõ ter jesz tés a mun kál ta tók tár sa dal mi fe le lõs sé gé -
nek erõ sí té sé rõl és az ezt ösz tön zõ in téz ke dé sek rõl
(FMM–ICSSZEM)

Fe le lõs: Szo ciá lis Bi zott ság
– Az Euró pai Par la ment és a Ta nács mó do sí tott ja vas -

la ta a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló
2003/88/EC irány elv mó do sí tá sá ról (FMM)

Fe le lõs: Mun ka jo gi Bi zott ság
– A bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló EU irány elv

(EÜH)
Fe le lõs: Gaz da sá gi Bi zott ság
– A mun ka erõ-pi a ci vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza -

bá lya i ról  szóló 93/2004. (IV. 27.) Kor m. ren de let mó do sí -
tá sa (FMM)

Fe le lõs: Mun ka erõ pi a ci Bi zott ság
– A Mun ka vál la lói Kép zé si Kár tya ki ala kí tá sá nak fel -

té tel rend sze re, be ve ze té sé nek, al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge 
(FMM)

Fe le lõs: Szak kép zé si Bi zott ság
– Az új Ma gyar or szág prog ram ja és a vo nat ko zó ope ra -

tív prog ra mok / 2. ol va sat (NFH)
Fe le lõs: Nem ze ti Fej lesz té si Terv Bi zott ság

Má jus

– Be szá mo ló a mun ka vé de lem hely ze té rõl, 2005.
(OMMF)

Fe le lõs: Mun ka vé del mi Bi zott ság
– A kor ked vez mé nyes nyug díj sza bá lyok fe lül vizs gá la -

ta (ICSSZEM)
Fe le lõs: Szo ciá lis Bi zott ság

Jú ni us

– Bér ga ran cia Alap mû kö dé sé nek át fo gó fe lül vizs gá la -
ta (FMM)

Fe le lõs: Bér és Kol lek tív Meg ál la po dá sok Bi zott sá ga

III.

Az OÉT második félévi munkaprogramjához
elõkészítendõ feladatok

– Kon zul tá ció az új Kor mány prog ram já ról, kü lö nös
te kin tet tel a gaz da sá got érin tõ kér dé sek re

– Elõ ter jesz tés az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Ala pít vány 
te vé keny sé gé rõl és a ki emelt fel ada tok ról (OFA)

– Ja vas lat az Euró pai Szo ciá lis Kar ta cik ke lye i nek to -
váb bi ra ti fi ká lá sá ra, kü lö nös te kin tet tel a 4. és a 12. cik ke -
lyek re (Tár ca kö zi Bi zott ság)

– Elõ ter jesz tés a kon ver gen cia prog ram ak tu a li zált vál -
to za tá ról (PM)

– Be szá mo ló az Mun ka ügyi Köz ve tí tõ és Dön tõ bí rói
Szol gá lat 2005. évi mun ká já ról (MKDSZ)

2006/50. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4047



A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt
2005. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 39 077
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás

2.1. Ál la mi tá mo ga tás alap össze ge 282 000
2.2. Egyéb cí men ka pott ál la mi tá mo ga tás

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok össze sen 168 115

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 100 034
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 75 196

Új Kez det Li be rá lis Ala pít vány 75 000
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 24 838

LIBERALIS INSTITUT OESTERREICH 24 694
EMBASSY OF JAPÁN 144
Ha tár ér ték alatt kül föl di ek tõl

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól
4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 68 081

4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 68 081
Ba lázs Gyu la 2 000
Böhm And rás 1 000
Eör si Má tyás 1 000
Dr. Gom bos And rás 1 000
La kos Imre 2 000
Horn Gá bor 1 000
Ko vács Kál mán 1 000
Petõ Iván 1 000
Rajk Lász ló 1 100
Szent-Ivá nyi Ist ván 2 000
Szesz tay And rás 2 000
Vá sár he lyi Ist ván 1 000
Bel föl di ek tõl ér ték ha tár alatt 51 981

4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel
6. Egyéb be vé tel   84 283
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 573 475

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 10
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek
4. Mû kö dé si ki adá sok 269 850
5. Esz köz be szer zés 6 974
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 104 986
7. Egyéb ki adá sok  132 374
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 514 194

Kun cze Gá bor s. k.,
párt el nök
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A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. június 6–30-ig
terjedõ idõszak

– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok 2006. jú -
nius 6–30-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si hir -
det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí -
tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se
alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett érték -
növekedésének ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû
meg té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. Az in gat la nok ada tai és tér ké pe az in gat lan fek vé se
sze rin ti ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó
szer ve zet nél, va la mint az ár ve rés hely szí nén meg te kint he tõk.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re.
Amennyi ben az igény be je len tés alap ján egyez ség jön lét -
re, úgy az 1000 Ft/AK ér ték ben ke rül át szá mí tás ra, az
egyez ség té nyét az ár ve ré sen be kell je len te ni; ha egyez ség 
nem jön lét re, egy AK ér ték az 1991. évi XXV. tör vény
22. §-ának (1) be kez dé se alap ján 3000 Ft/AK ki ki ál tá si
áron in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (bank i
le té ti iga zo lást) le tét be kell he lyez ni, amely nek 20%-a az
ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár ba be szá mít, vagy vissza -
adás ra ke rül.

5. Az ár ve ré sen az 1995. évi LXIII. tör vé ny 1. §-ának
–  a II/1. föld alap ra vo nat ko zó – (2) be kez dé se alap ján az õt 
meg il le tõ kár pót lá si je gyek kel és/vagy bank i le té ti iga zo -
lás sal az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt,

a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az
érin tett te le pü lé sen volt, és je len leg is ott ren del ke zik ál -
lan dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na a
te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal  bizonyíthatják a lak hely sze rin ti il le té kes sé gü ket, más -
részt a me gyei kár ren de zé si hi va ta lok és iro dák, illetve
jog utód ja a me gyei igaz ság ügyi hi va ta lok ál tal ho zott ha -
tá ro zat tal iga zol hat ják, hogy a kár pót lás alap já ul szol gá ló
ter mõ föld az adott te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül
volt. A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét a
föld hi va tal, illetve a me gyei igaz ság ügyi  hivatal is iga zol -
hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat ból nem de rül ki.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Az ár ve ré sen való rész vé tel jo go sult sá gát iga zol ni kell;
a jo go sult sá got iga zol ni nem tudó sze mélyt az ár ve ré sen
való rész vé tel bõl ki kell zár ni.

Figyelmeztetés

Ár ve rez ni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 28.,
29. és 30. §-ai alap ján sze mé lye sen, meg ha tal ma zott út ján
vagy – több kár pót lás ra jo go sult ese tén – együt te sen le het.
A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 33. §-ának (5) be -
kez dé se alap ján az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve -
rés bõl azt az ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen
nem él vé te li jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét 
el vesz ti. Az el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti meg.

A vé te li jo got csak az a jo go sult gya ko rol hat ja, aki kö te -
le zett sé get vál lal a ter mõ föld me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá -
sá ra (fer tõ zés men tes és gyom men tes ál la pot ban tar tá sá ra),
és arra, hogy a ter mõ föl det a me zõ gaz da sá gi ter me lés bõl
öt éven be lül nem von ja ki. Amennyi ben vál lalt kö te le zett -
sé gét a tu laj don szer zés tõl szá mí tott öt éven be lül meg -
szegi, a ter mõ föld kár ta la ní tás nél kül ál lam i tu laj don ba
 kerül, és ár ve rés út ján lesz ér té ke sít ve.

A kár pót lás ra jo go sult ta nya tu laj do nost, a ta nyá ja kö rü li 
ter mõ föld re az ár ve rés so rán elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ elidegení -
tésébõl szár ma zó be vé tel nek ter mõ föld re for dí tott érték -
növelõ be ru há zá si ki adá sok kal csök ken tett ré szét tel jes
egé szé ben az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj do nos nak a
sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz jö ve del mé -
hez hoz zá szá mí ta ni. Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap -
jául szol gá ló for gal mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kárpót -
lásra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le 
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt vevõ
 árverezõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés
le zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság -
ügyi Hi va tal hoz.

A kár pót lás ra jo go sult az ál ta la meg vá sá rolt ter mõ föld
AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve ke dé sé nek ál lam i
tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök ken tett
össze gû meg té rí té sé re kö te les a föl det az ár ve ré sen el adó
ré szé re.
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A ter mõ föld hasz no sí tá sát és vé del mét szol gá ló és/vagy
a ter mõ föld ér té két nö ve lõ me li o rá ci ós, ön tö zé si és út épí -
té si be ru há zá sok ese té ben a be ru há zá si költ sé gek nek az
 állami tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök -
ken tett ér té két kell a föl det ki adó ré szé re meg té rí te ni. A
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal el vég zett szá mí tás he lyes sé gét
az igaz ság ügyi hi va tal ellen õr zi.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ ter mõ föld
új tu laj do no sa a föl det át adó gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re
kö te les meg té rí te ni az új gaz da sá gi évet elõ ké szí tõ, szük -
sé ges fõ gaz da sá gi mun kák nak (szán tás, talajerõ-vissza -
pótlás), zöld lel tá ri ér té kek nek (pl. 3 év nél nem idõ sebb
 takarmányvetés) a gaz dál ko dó szer ve zet táb la törzs köny ve 
alap ján szá mí tott el len ér té két. A té rí tés mér té ké ben és
mód já ban az új tu laj do nos és a gaz dál ko dó szer ve zet ál la -
po dik meg.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ föl de ket az 
annak fek vé se sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal adja bir -
tok ba.

A gaz dál ko dó szer ve zet hoz zá já ru lá sá val a föld hi va tal
bir tok ba adja a ter mõ föl det ak kor is, ha a bir tok ba a dás
egyéb fel té te lei fenn ál la nak, de a jo go sult az el is mert tar -
to zá sát nem fi zet te meg, vagy rész let fi ze tés ben ál la po dott
meg.

Fel hív juk a tisz telt ár ve rez ni szán dé ko zók fi gyel mét,
hogy a Tá jé koz ta tó az ár ve rés fon to sabb sza bá lya i ról,
valamint, hogy e Fi gyel mez te tés az összes ter mõ föld ár ve -
ré si hir det ménnyel kap cso lat ban figye lembe ve en dõ.

Központi Igazságügyi Hivatal

4050 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/50. szám

Gyõr-Moson-Sopron megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hivatal JÁNOSSOMORJA vá ros ban, a Kis al föl di Er dõ gaz da sá gi Rt., Gyõr hasz ná la tá ban
( kezelésében) lévõ ter mõ föld bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re az

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Já nos som or ja, Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. jú ni us 6., 11–16 óra kö zött.

4. Az ár ve rés idõ pont ja: 2006. jú ni us 7., 9 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Já nos som or ja

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let
Arany ko ro na

ér té ke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0203/2  erdõ 1 ha 3210 m2 10,04 Kö zös mû ve lé si kö te le zett ség

0203/4  erdõ 7857 m2 5,97 Kö zös mû ve lé si kö te le zett ség

0203/12  erdõ 7586 m2 5,77 Kö zös mû ve lé si kö te le zett ség

0203/18  szán tó 27 ha 2518 m2 757,60 

0219  erdõ 6 ha 7863 m2 51,58 Kö zös mû ve lé si kö te le zett ség

0463/1  szán tó 107 ha 5207 m2 3289,06 

0498/3  szán tó 16 ha 1313 m2 448,45 

0498/9  szán tó 55 ha 822 m2 1531,29 

0498/10  gyep (le ge lõ) 4 ha 174 m2 55,03 

0511/38  erdõ 12 ha 9892 m2 98,72  Kö zös mû ve lé si kö te le zett ség,
 er dõ fel újí tá si kö te le zett ség
 4240 Ft/AK

Sza kács né He ge dûs Bor bá la s. k.,

igaz ga tó
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

 A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

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

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 40. szá má ban meg je lent, a 2003. év ben fagy kárt és aszály kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí té sét 
szol gá ló kor mány za ti in téz ke dé sek egyes fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról szó ló 1039/2006. (IV. 7.) Korm. határozat 2. pontjában a határidõ helyesen:

,,fo lya ma tos”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

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

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

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

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

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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