
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
111/2006. (V. 9.) Korm.

rendelete

a veszélyhelyzet kihirdetésérõl
és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl

 szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

A Kor mány – az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -

nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kat. tv.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve -
szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló
101/2006. (IV. 25.) Korm. ren de let tel 2006. áp ri lis 25-én
13 órá tól, Jász-Nagy kun-Szol nok, Bács-Kis kun, Csong rád 
és Bé kés me gyék ve szé lyez te tett te le pü lé se i nek köz igaz -
ga tá si te rü le té re ki hir de tett ve szély hely ze tet fel old ja és a
Ti sza fo lyó Szol nok vá ros–déli or szág ha tár kö zöt ti, to váb -
bá a Zagy va, a Hár mas-Kö rös és a Ma ros fo lyók vé del mi
sza ka sza i ra el ren delt rend kí vü li ár víz vé del mi ké szült sé get 
meg szün te ti.

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2006. má jus 9.,

kedd

54. szám

Ára: 1127,– Ft
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2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. má jus 9-én 15 óra kor lép ha tály -
ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ve szély hely zet ki -
hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl  szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet.

(2) A Kor mány e ren de le tét a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be kez -
dé se alap ján a köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján is ki hir de ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter, valamint a gazdasági
és közlekedési miniszter

26/2006. (V. 9.) BM–GKM
együttes rendelete

az utasbiztonsági ellenõrzést végzõk felügyeletének
és szakmai irányításának szabályairól

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 74.  §-ának u) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

Általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya az utas biz ton sá gi el len õr zés vég re -
haj tá sá ra kö te le zett gaz dál ko dó szer ve ze tek re (a továb -
biak ban: kö te le zett), az e te vé keny ség fel ügye le tét, szak -
mai irá nyí tá sát el lá tó rend õri szer vek re, va la mint az utas -
biz ton sá gi el len õr zést vég zõ biz ton sá gi sze mély zet re
(a továb biak ban: el len õrök) ter jed ki.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban utas biz ton sá gi el len õr zés az 
a te vé keny ség, amely az utas for ga lom ban részt ve võ sze mé -
lyek, a lé gi tár sa sá gi al kal ma zot tak (ide ért ve a lé gi jár mû sze -
mély ze tét is), a poggyá szok, az áru- és pos ta kül de mé nyek,
to váb bá a fe dél ze ti el lá tást biz to sí tó esz kö zök és kész le tek át -
vizs gá lá sá ra irá nyul, a jog el le nes cse lek mé nyek el kö ve té sé re 
al kal mas fegy ve rek, rob ba nó anya gok vagy más, a pol gá ri lé -
gi köz le ke dés re ve szé lyes esz kö zök, anya gok ki szû ré se, a re -
pü lõ tér zárt te rü le té re tör té nõ be-, il let ve a lé gi jár mû re való
fel jut ta tá sá nak meg elõ zé se cél já ból.

(2) E ren de let ér tel mé ben az utas biz ton sá gi el len õr zés
fel ügye le tét gya kor ló rend õrhatóság a re pü lõt ere ken mû -
kö dõ utas biz ton sá gi el len õr zé si rend szert el len õr zi és a te -

vé keny ség el lá tá sát a szak mai szem pon tok egy sé ges ér vé -
nye sü lé sé nek biztosítása érdekében szakmailag segíti.

(3) A szak mai irá nyí tás sal azt a rend õrt le het meg bíz ni,
aki meg fe lel az utas biz ton sá gi el len õr zés ön ál ló vég zé sé -
hez – kü lön jog sza bály ban1 – elõ írt fel té te lek nek.

3.  §

Az utas biz ton sá gi el len õr zést el lá tó szer ve zet ve ze tõ je,
il let ve a kö te le zett a fel ügye let vég re haj tá sát kö te les le he -
tõ vé ten ni, az el len õr zés so rán fel tárt hi á nyos sá go kat so -
ron kí vül meg szün tet ni.

A rend õrség felügyeleti és szakmai irányítási
tevékenysége

4.  §

Az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság:
a) az utas biz ton sá gi el len õr zés mód szer ta nát tar tal ma -

zó rend õrségi, szak mai irány mu ta tá so kat ad ki,
b) el ren de li és vég re hajt ja az utas biz ton sá gi el len õri te -

vé keny ség el len õr zé sét,
c) el lát ja nyílt pa ranccsal az utas biz ton sá gi el len õrök

or szá gos el len õr zé sé re jo go sul ta kat.

5.  §

(1) Az utas biz ton sá gi el len õr zés fel ügye le tét és szak mai 
irá nyí tá sát a re pü lõ tér mû kö dé si he lye sze rint ille té kes me -
gyei (bu da pes ti) rend õr-fõkapitányság, a Fe ri he gyi Nem -
zet kö zi Re pü lõ tér ese té ben a Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol -
gá lat Re pü lõ té ri Biz ton sá gi Szol gá la ta (a továb biak ban
együtt: ille té kes rend õrhatóság) lát ja el.

(2) Az ille té kes rend õrhatóság:
a) elõ ze tesen vé le mé nye zi a fel ügye le te alá tar to zó el -

len õrök ve ze tõi ki ne ve zé sét, fel men té sét,
b) fel ügye li és rend sze re sen el len õr zi az ille té kességi

te rü le tén mû kö dõ utas biz ton sá gi el len õr zé si te vé keny sé -
get, jó vá hagy ja a fel adat el lá tá sát sza bá lyo zó tech ni kai,
mun ka szer ve zé si uta sí tá so kat,

c) szi go rí tott el len õr zés el ren de lé se kor in téz ke dik a
fel ügyelt szer ve zet szol gá la tá nak fo ko zott el len õr zé sé re, a 
szer ve zet szük ség sze rin ti meg erõ sí té sé re,

d) el len õr zi:
da) az el len õrök te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá -

lyok, elõ írások be tar tá sát,
db) az el len õr zés sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek meg -

lé tét,
dc) a jó vá ha gyott lét szám fel töl tött sé gét, az el len õrök

igény be vé te lét,
dd) a szol gá lat el lá tá sá nak ha té kony sá gát,

1 Az utas biz ton sá gi el len õr zést vég zõ sze mé lyek e fel adat ra tör té nõ fel ké szí -
té sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló 1/2005. (I. 12.) BM ren de let 2.  §.

4170 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/54. szám



de) az el len õr zés hely ze tét, tech ni kai fel sze re lé sét és
be ren de zé sé nek ál la po tát,

df) az el len õrök te vé keny sé gét, fel ké szült sé gét, in téz -
ke dé se it,

dg) a szol gá la ti ok má nyok és nyil ván tar tá sok meg lé tét, 
ve ze té sét,

e) az el len õr zé se ken ta pasz talt hi á nyos sá go kat, meg ál -
la pí tá so kat el len õr zé si nap ló ban rög zí ti,

f) elem zi az együtt mû kö dés hely ze tét,
g) in téz ke dik az utas biz ton sá gi el len õr zé sek vég re haj -

tá sa so rán ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re, ha tá ro -
zat ban kö te lez he ti az utas biz ton sá gi el len õr zést vég re haj tó 
szer ve ze tet a biz ton sá got sér tõ gya kor lat meg szün te té sé re.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés g) pont ja alap ján ho zott
ha tá ro zat ban meg je lölt hi á nyos sá go kat az utas biz ton sá gi
el len õr zést vég zõ szer ve zet az elõ írt ha tár idõn be lül nem
szün tet te meg, a rend õrség ide ig le ne sen át ve szi az utas biz -
ton sá gi el len õr zés vég re haj tá sát, mely nek költ sé ge it a kö -
te le zett re há rít ja, vagy el ren de li a te vé keny ség fel füg gesz -
té sét, egy ide jû leg az il le té kes ha tó ság nál kez de mé nye zi a
szük sé ges el já rás meg in dí tá sát.

6.  §

Az ille té kes rend õrhatóság szak mai irá nyí tás ke re tén
be lül jo go sult:

a) az el len õrök te vé keny sé gé nek a hely szí nen tör té nõ
el len õr zé sé re,

b) szak sze rût len utas biz ton sá gi el len õr zés ész le lé se kor 
az el len õr zés meg is mé tel te té sé re,

c) a biz ton sá gi el len õr zé sen már át esett sze mély(ek), il -
let ve poggyász(ok) is mé telt utas biz ton sá gi el len õr zé sé nek 
el ren de lé sé re,

d) szak sze rût len és ha nyag mun ka vég zés ész le lé se ese -
tén, az érin tett el len õr köz vet len mun ka he lyi ve ze tõ jé nek
azon na li ki ren de lé sé re,

e) a re pü lés biz ton sá got sú lyo san ve szé lyez te tõ szak -
sze rût len el len õr zés meg ál la pí tá sa ese tén az el len õr le vál -
tá sá ra, az utas biz ton sá gi el len õr ön ál ló mun ka vég zé sé nek
fel füg gesz té sé re és vizs gáz ta tá sá nak el ren de lé sé re, va la -
mint – amennyi ben az utas biz ton sá gi el len õr zést el lá tó
szer ve zet az azon na li vál tá sá ról gon dos kod ni nem tud – az
el len õr zés rend õrrel tör té nõ vég re haj tá sá ra,

f) az el len õrök te vé keny sé gé nek rend sze res – pró ba -
vizs gá lat tal tör té nõ – szak mai tesz te lé sé re.

7.  §

A rend õrség a fel ügye le ti te vé keny ség so rán ész lelt, in -
téz ke dést igény lõ hi á nyos sá gok ról fel vett jegy zõ könyv
egy-egy pél dá nyát meg kül di a fel ügyelt szer ve zet ve ze tõ -
jé nek és a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság nak.

8.  §

A re pü lõ tér üze mel te tõ je, va la mint a fegy ve res biz to sí -
tást és a szak fel ügye le tet el lá tó rend õrhatóság ve ze tõ je az
együtt mû kö dés mód já ról meg ál la po dást köt.

A felügyelet és szakirányítás értékelése

9.  §

(1) Az utas biz ton sá gi el len õr zést vég zõ szer ve zet éves
te vé keny sé gé rõl a fel ügye le tet el lá tó rend õri szerv nek – az 
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ál tal meg ha tá ro zott egy -
sé ges szem pon tok sze rint – össze fog la ló je len tést kell ké -
szí te ni.

(2) Az ille té kes rend õrhatóságok az össze fog la ló je len té sek 
össze sí té sét a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 20-ig ter jesz tik fel az 
or szá gos rend õrfõkapitány köz biz ton sá gi he lyet te sé hez.

(3) Az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság min den év feb -
ru ár 15-ig – a kö te le zet tek be vo ná sá val – ér té ke li az elõ zõ
év utas biz ton sá gi el len õr zé sé nek ta pasz ta la ta it. Az Or szá -
gos Rend õr-fõ ka pi tány ság az ér té ke lés rõl ké szült je len tést
meg kül di a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság nak.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tályba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
bel ügy mi nisz ter gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Az egészségügyi miniszter
20/2006. (V. 9.) EüM

rendelete

az egyes személyazonosításra alkalmatlan
ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének

meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására
vonatkozó részletes szabályokról  szóló

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII.
tör vény 38.  §-ának (2) be kez dé se f) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan ága za ti,
(egész ség ügyi, szak mai) ada tok kö ré nek meg ha tá ro zá sá ra, 
gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let 1. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 20/2006. (V. 9.) EüM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let hez]

A. rész – Ágazati Adatgyûjtési Rendszer a 2006. évre

Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1001/06 A köz pon ti há zi or vo si ügye let
for gal mi je len té se

M éven kén ti va la mennyi köz pon ti há zi or vo si
ügye let

Or szá gos Szak fel ügye le tei Mód szer ta ni Központ a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 15.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály,
EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Alap el lá tá si In té zet,
Or szá gos Gyermekegészségügyi Intézet

a tárgy évet
kö ve tõ

má jus 25.

1002/06 Je len tés az is ko la-egész ség ügyi
mun ká ról

M éven kén ti va la mennyi is ko lai (óvo dai)
egész ség ügyi fel ada tot el lá tó
or vos, védõnõ

Or szá gos Szak fel ügye le tei Mód szer ta ni Központ is ko la évet
kö ve tõ

szep tem ber 10.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály,
ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te,
EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Gyer mek egész ség ügyi In té zet,
Or szá gos Alap el lá tá si In té zet,
OTH Védõnõi Szakfelügyeleti Fõosztály

de cem ber 20.

1003/06 Vé dõ nõi je len tés össze sí tõ je M éven kén ti va la mennyi kör ze ti vé dõ nõ szék hely sze rint il le té kes ÁNTSZ fõ vá ro si ke rü le ti,
vá ro si in té ze té nek vezetõ védõnõje

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 15.

ÁNTSZ fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si
in té ze té nek ve ze tõ védõnõje

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze té nek
ve ze tõ védõnõje

a tárgy évet
kö ve tõ

feb ru ár 15.

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei
in té ze té nek ve ze tõ védõnõje

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 20.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Gyer mek egész ség ügyi In té zet,
Or szá gos Alap el lá tá si In té zet,
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
Or szá gos Tisztifõorvosi Hivatal

a tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 28.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1104/04 Je len tés az uro ló gi ai
já ró be te ge ket el lá tó szak ren de lõk, 
am bu lan ci ák, szak am bu lan ci ák,
ma gán ren de lõk mûködésérõl

V éven kén ti va la mennyi uro ló gi ai
szak ren de lõ, am bu lan cia,
szak am bu lan cia, magánrendelõ

fõ vá ro si, me gyei uro ló gi ai szak fel ügye lõ fõ or vos
2 példányban

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

fõ vá ro si, me gyei uro ló gi ai
szak fel ügye lõ fõorvos

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont
(ere de ti ben és összesítve)

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 31.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 30.

1205/04 Tü dõ be teg-gon do zók éves
je len té se

V éven kén ti va la mennyi tü dõ be teg-gon do zó
in té zet

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos 3 pél dány ban a tárgy évet
kö ve tõ

feb ru ár 15.
ÁNTSZ il le té kes fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si in té ze te
1 példányban

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet
(ere de ti ben és összesítve)

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 1.az ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te

Or szá gos Ko rá nyi TBC és
Pul mo no ló gi ai Intézet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 31.

1206/06 A bõr- és ne mi be teg-gon do zók
mû kö dé si ki mu ta tá sa

M éven kén ti va la mennyi bõr- és
ne mi be teg-gon do zó in té zet

me gyei bõr- és ne mi be teg-gon do zó,
re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos,
ÁNTSZ il le té kes fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si in té ze te,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Módszertani Központ

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te,
EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 30.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1207/04 Ki mu ta tás a bõr- és
ne mi be teg-gon do zó ban ke zelt
sze xu á lis úton ter je dõ
in fek ci ók ról (STI)

V ha von kén ti,
éven kén ti

va la mennyi bõr- és
ne mi be teg-gon do zó in té zet

me gyei bõr- és ne mi be teg-gon do zó,
ÁNTSZ re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos,
ÁNTSZ il le té kes fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si in té ze te,
Or szá gos Epidemiológiai Központ

ha von kén ti
tárgy hót kö ve tõ

hó nap 5.

éven kén ti
tárgy évet

kö ve tõ
ja nu ár 31.

me gyei bõr- és
ne mi be teg-gon do zó,
Bu da pes ten: Or szá gos
Epi de mi o ló gi ai Központ

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te ha von kén ti
tárgy hót kö ve tõ

hó nap 25.

éven kén ti
tárgy évet

kö ve tõ
feb ru ár 15.

Or szá gos Epi de mi o ló gi ai
Köz pont

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

éven kénti
tárgy évet
kö ve tõ év
áp ri lis 30.

1208/04 A pszi chi át ri ai gon do zók
je len té se

V éven kén ti va la mennyi pszi chi át ri ai gon do zó 
[fel nõtt (A) és gyer mek (B)]

ÁNTSZ fõ vá ro si/me gyei in té ze te il le té kes
szak fel ügye lõ fõ or vos,
Or szá gos Pszi chi át ri ai és Neurológiai Intézet

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

Or szá gos Pszi chi át ri ai és
Ne u ro ló gi ai Intézet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 31.

1209/04 Je len tés az ad dik to ló gi ai be te gek
gon do zá sá ról

V éven kén ti va la mennyi ad dik to ló gi ai el lá tást
vég zõ szol gál ta tó,
tu laj don for má tól függetlenül

ÁNTSZ re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vo sa,
Or szá gos Ad dik to ló gi ai Intézet

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság, Nem ze ti
Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó Köz pont,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 31.

1210/04 Fõ vá ro si, me gyei kar di o ló gi ai
je len tés

V éven kén ti va la mennyi kar di o ló gi ai
fek võ be teg osz tály, szak ren de lés
(fel nõtt, gyermek)

fõ vá ro si, me gyei kar di o ló gus szak fel ügye lõ fõorvos tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

fõ vá ro si, me gyei kar di o ló gus
szak fel ügye lõ fõorvos

Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet,
ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei intézet

feb ru ár 15.

Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai Intézet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

már ci us 31.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1211/04 Je len tés a
ká bí tó szer-fo gyasz tók ról
és ke ze lé sük rõl

V éven kén ti drog am bu lan ci ák és
drog köz pon tok, pszi chi át ri ai
gon do zók, gyer mek- és if jú sá gi
pszi chi át ri ai gon do zók,
pszi chi át ri ai osz tá lyok és
szakam bu lan ci ák, krí zis
in ter ven ci ós osz tály(ok),
al ko ho ló gi ai és ad dik to ló gi ai
gon do zók és osz tá lyok, il let ve
szak am bu lan ci ák, drog te rá pi ás
in té ze tek

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet,
ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ

január 31.

igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze tek,
or vos szak ér tõi in té ze tek,
Rend õr ség Egész ség ügyi
Szol gá la ta (az utób bi ak ki zá ró lag
a mortalitásról)

Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té zet a tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 30.

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Közpon

a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni
In té zet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Közpon

a tárgy évet
követõ

má jus 31.

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság,
Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó
Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Statisztikai Osztály

a tárgy évet
követõ

jú ni us 15.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1213/06 Ká bí tó szer-fo gyasz tók ke ze lé si
igé nyé nek in di ká to ra (TDI)

Ú ne gyed-
éven kén ti,
éven kén ti

drog am bu lan ci ák és
drog köz pon tok, há zi or vo sok,
pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai
gon do zók, gyer mek- és if jú sá gi
pszi chi át ri ai gon do zók,
pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai
osz tá lyok és szak am bu lan ci ák,
krí zis in ter ven ci ós osz tá lyok,
il let ve szak am bu lan ci ák,
drog te rá pi ás in té ze tek,
ala csony kü szö bû szol gál ta tók,
bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek,
el te re lést végzõ szervezetek
(megelõzõ-felvilágosító
szolgáltatók, egészségügyi
szolgáltatók)

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet a tárgy-
ne gye dé vet

kö ve tõ
hónap 15.

igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze tek,
or vos szak ér tõi in té ze tek,
Rend õr ség Egész ség ügyi
Szol gá la ta (az utób bi ak ki zá ró lag
a mortalitásról)

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet a tárgy-
ne gye dé vet

követõ
hó nap 15.

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ

a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni
In té zet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 31.

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság,
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal,
Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó
Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet

a tárgy évet
követõ

má jus 1.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1214/06 Je len tés az el te re lés ben
részt ve võk rõl

Ú ne gyed -
évenkén ti,
éven kén ti

a bün te tõ el já rás al ter na tí vá ja ként
egész ség ügyi vagy meg elõ zõ
fel vi lá go sí tó szol gál ta tás
vég zé sé re jo go sult egész ség ügyi
in téz mé nyek és
meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó
szolgáltatók

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet a tárgy-
ne gye dé vet

kö ve tõ
hónap 15.

Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság,
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal,
Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó
Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály,
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet

a tárgy évet
követõ

 má jus 1.

1312/04 Je len tés az ott ho ni szak ápo lá si
te vé keny ség rõl

V éven kén ti va la mennyi ott ho ni szak ápo lást
szol gál ta tó

OEP Fi nan szí ro zá si In for ma ti kai Fõ osz tá lya,
ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei intézete

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 31.

OEP Fi nan szí ro zá si In for ma ti kai
Fõ osz tá lya

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
követõ

áp ri lis 30.

1413/04 Je len tés a sport egész ség ügyi
szak ren de lõk mun ká já ról

V éven kén ti va la mennyi sport egész ség ügyi
szak ren de lõ

me gyei sport egész ség ügyi szak ren de lõ,
Bu da pes ten: az Or szá gos Sport egész ség ügyi Intézet

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 31.

me gyei sport egész ség ügyi
szak ren de lõ

ÁNTSZ me gyei in té ze te,
Or szá gos Sport egész ség ügyi Intézet

a tárgy évet
kö ve tõ

feb ru ár 15.

Or szá gos Sport egész ség ügyi
In té zet

ÁNTSZ fõ vá ro si in té ze te a tárgy évet
kö ve tõ

feb ru ár 15.

Or szá gos Sport egész ség ügyi
In té zet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

feb ru ár 28.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1414/04 Ki mu ta tás a re pü lé si, bel ví zi
ha jó zá si és ten ge ré sze ti egész sé gi 
al kal mas sá gi vizsgálatokról

V éven kén ti va la mennyi re pü lõ szak or vos,
va la mint
fog lal ko zás-egész ség ügyi
alap szol gál ta tás nyúj tá sá ra
jo go sult or vos, to váb bá a
re pü lõ or vo si köz pon tok
központvezetõ fõorvosai

Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont
Re pü lé si, Ha jó zá si és Ten ge ré sze ti Egész ség ügyi
Központja

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 15.

Fo dor Jó zsef Or szá gos
Köz egész ség ügyi Köz pont
Re pü lé si, Ha jó zá si és
Ten ge ré sze ti Egész ség ügyi
Központja

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

1515/06 A fog sza bá lyo zó-szak ren de lé sek
össze sí tõ je len té se

M éven kén ti va la mennyi fog sza bá lyo zó
te vé keny sé get vég zõ
szak ren de lés, tu laj do ni for má tól
függetlenül

Fog- és Száj be teg sé gek Or szá gos In té ze te a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

Fog- és Száj be teg sé gek Or szá gos
In té ze te

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 16.

1516/06 A fo gá sza ti alap- és
szak ren de lé sek össze sí tõ je len té se

M éven kén ti tu laj don for má tól füg get le nül
min den mû kö dõ fel nõtt-,
gyer mek-, (is ko la) fo gá szat,
száj se bé sze ti osz tá lyok
(rész le gek) am bu lan ci ái,
pa ro don to ló gi ai szak ren de lé sek,
fogászati röntgen munkahelyek

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té zet il le té kes
szak fel ügye lõ fõ or vo sa

a tárgy évet
kö ve tõ

január 31.

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té zet
il le té kes szak fel ügye lõ fõ or vo sa

Fog- és Száj be teg sé gek Országos Intézete a tárgy évet
kö ve tõ

feb ru ár 15.

Fog- és Száj be teg sé gek Or szá gos
In té ze te

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 16.

1617/04 Je len tés on ko ló gi ai
te vé keny ség rõl

V éven kén ti va la mennyi on ko ló gi ai fel ada tok
el lá tá sa cél já ból szer ve zett
já ró be teg-szak ren de lés és
fek võ be teg osz tály, rész leg

ÁNTSZ fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si in té zet,
re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos,
Or szá gos On ko ló gi ai In té zet e

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 20.

ÁNTSZ fõ vá ro si kerületi, városi
intézet

ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete ja nu ár 31.

Or szá gos On ko ló gi ai In té zet EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 15.



2
0

0
6

/5
4

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

4
1

7
9

Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1618/04 Je len tés a pszi chi át ri ai osz tá lyon
ápolt be te gek rõl (de cem ber 1-jei
ál la pot szerint)

V éven kén ti va la mennyi
fek võ be teg-gyógy in té zet
pszi chi át ri ai osztály

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té zet il le té kes
szak fel ügye lõ fõ or vo sa,
Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet
In for ma ti kai és Szervezési Osztálya

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 15.

Or szá gos Pszi chi át ri ai
és Ne u ro ló gi ai Intézet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
követõ

áp ri lis 30.

1619/06 Je len tés a ra di o ló gi ai
te vé keny ség rõl

M éven kén ti va la mennyi egész ség ügyi
in téz mény, ahol ra di o ló gi ai
te vé keny sé get vé gez nek
(di ag nosz ti kai és terápiás)

Fré de ric Jo li ot Cu rie Or szá gos Su gár bi o ló gi ai és
Su gár egész ség ügyi Kutató Intézet

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 31.

Fré de ric Jo li ot Cu rie Or szá gos
Su gár bi o ló gi ai és
Su gár egész ség ügyi Kutató Intézet

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ a tárgy évet
követõ

február 28.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

1620/04 Je len tés a re ha bi li tá ció fek võ-
és já ró be teg te vé keny sé gé rõl

V éven kén ti va la mennyi fek võ- és
já ró be teg-szak el lá tó re ha bi li tá ci ót 
vég zõ osz tály, rész leg,
am bu lan cia, or te ti kai-prot eti kai
szak ren de lõ, nap pa li kórház,
kivéve pszichiátria

Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet,
ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té zet il le té kes
szak fel ügye lõ fõorvosa

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 15.

Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós
Intézet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
követõ

áp ri lis 30.

1621/04 Je len tés az anesz te zi o ló gi ai és
in ten zív te rá pi ás ellátásról

V éven kén ti va la mennyi egész ség ügyi
in téz mény, ahol anesz te zi o ló gi ai,
vagy anesz te zi o ló gi ai és in ten zív
te rá pi ás be teg el lá tó tevékenységet 
végeznek

ÁNTSZ re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vo sa a tárgy évet
követõ

ja nu ár 31.

ÁNTSZ re gi o ná lis szak fel ügye lõ
fõ or vo sa

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egyészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 30.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1622/04 Je len tés az uro ló gi ai
fek võ be te ge ket el lá tó kli ni kák,
osz tá lyok, rész le gek mûködésérõl

V éven kén ti va la mennyi uro ló gi ai kli ni ka,
osz tály, rész leg

fõ vá ro si, me gyei uro ló gi ai szak fel ügye lõ fõ or vos
2 példányban

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 31.

fõ vá ro si, me gyei uro ló gi ai
szak fel ügye lõ fõorvos

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont
(ere de ti ben és összesítve)

a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 30.

1824/04 Or vo si kli ni kai la bo ra tó ri u mok
je len té se

V éven kén ti va la mennyi egész ség ügyi
in téz mény, szol gá lat és min den
mun ka hely, ahol in vit ro or vo si
kli ni kai la bo ra tó ri u mi
vizs gá la to kat vé gez nek,
tu laj do nos tól és mûködtetõtõl
függetlenül

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ

a tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 31.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té zet,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 16.

3026/06 A szak fel ügye lõ fõ or vo sok éves
be szá mo ló ja

M éven kén ti va la mennyi vá ro si szak fel ügye lõ
fõ or vos

me gyei szak fel ügye lõ fõ or vos és vá ro si
tisz ti fõ or vos

tárgy évet
kö ve tõ

már ci us 31.

me gyei szak fel ügye lõ fõ or vos or szá gos szak fel ügye lõ fõ or vos és me gyei
tisz ti fõ or vos

áp ri lis 30.

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos or szá gos szak fel ügye lõ fõ or vos,
a ré gi ó ban mû kö dõ fõ vá ro si és me gyei ÁNTSZ
intézete

áp ri lis 30.

or szá gos szak fel ügye lõ fõ or vos Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ má jus 31.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály jú ni us 30.

3027/06 Össze sí tõ je len tés a ve le szü le tett
rend el le nes ség gel súj tott
új szü löt tek rõl (csecsemõkrõl)

M éven kén ti Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont
(Ve le szü le tett Rend el le nes sé gek
Or szá gos Nyilvántartása)

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 30.
ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály

4029/04 Je len tés az egész ség ügyi
szak kép zés in dí tá sá ról

V ese mény hez
kö tõ dõ

egész ség ügyi szak kép zést
foly ta tó in téz mé nyek
(a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi
LXXVI. tör vény 2. §-a alapján)

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály a szak kép zés
in dí tá sát követõ

10. nap
fenn tar tó

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

4030/04 Je len tés a dip lo má val
ren del ke zõk szak vizs gá i ról

V éven kén ti Egész ség ügyi Fel sõ fo kú
Szak irá nyú Szak kép zé si
és To vább kép zé si Bizottság

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály tárgy évet
kö ve tõ

ja nu ár 15.

EüM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály,
Ma gyar Or vo si Ka ma ra,
Ma gyar Gyógy sze rész Kamara

ja nu ár 31.

4133/06 Épü let ka tasz ter a
fek võ be teg-el lá tó in té ze tek rõl

M többéven kén ti ön kor mány za ti, va la mint az EüM
fel ügye le te alá tar to zó
fek võ be teg-el lá tó in téz mé nyek,
az or vo si-, il let ve
egész ség tu do má nyi kar ral
ren del ke zõ egye te mek, az MB,
HM, IM, MÁV, to váb bá az
egy há zi, ala pít vá nyi és magán
fekvõbeteg-ellátó intézmények

Or vos- és Kór ház tech ni kai In té zet a tárgy évet
követõ

ja nu ár 15.

......................................................................... 
A nyom tat ványt az Or vos-, Kór ház tech ni kai
In té zet kül di meg az adat szol gál ta tók részére.

Or vos- és Kór ház tech ni kai In té zet EüM Költ ség ve té si, Ter ve zé si
és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály,
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatal

a tárgy évet
kö ve tõ

jú ni us 30.

4134/06 Ener gia ka tasz ter a
fek võ be teg-el lá tó in té ze tek rõl

M többéven kén ti ön kor mány za ti, va la mint az EüM
fel ügye le te alá tar to zó
fek võ be teg-el lá tó in téz mé nyek,
az or vo si, il let ve
egész ség-tu do má nyi kar ral
ren del ke zõ egye te mek, az MB,
HM, IM, MÁV, to váb bá az
egy há zi, ala pít vá nyi és magán
fekvõbeteg-ellátó intézmények

Or vos- és Kór ház tech ni kai In té zet a tárgy évet
kö ve tõ

áp ri lis 15.

...........................................................................
A nyom tat ványt az Or vos-, Kór ház tech ni kai
In té zet kül di meg az adat szol gál ta tók részére.

Or vos- és Kór ház tech ni kai In té zet EüM Költ ség ve té si, Ter ve zé si
és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály,

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatal

a tárgy évet
kö ve tõ

jú ni us 30.

5031/04 Je len tés az in té ze ti
gyógy szer tá rak
költ ség fel hasz ná lá sá ról

V ha von ként va la mennyi in té ze ti gyógy szer tár te rü le ti leg il le té kes fõ vá ro si, me gyei
Egész ség biz to sí tá si Pénztárak, VTI

tárgy hót kö ve tõ
hó nap 30.

5032/04 Je len tés az in té ze ti
gyógy szer tá rak éves
költ ség fel hasz ná lá sá ról

V éven ként va la mennyi in té ze ti gyógy szer tár te rü le ti leg il le té kes fõ vá ro si, me gyei
Egész ség biz to sí tá si Pénztárak, VTI

tárgy évet
kö ve tõ

feb ru ár 28.me gyei, fõ vá ro si tisz ti fõ gyógy sze rész



Megjegyzések

1. Az adat gyûj té sek négy je gyû nyil ván tar tá si szá ma a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let ben ki egész ült a 2004. évre uta ló 04 jel zés sel.

2. ,,Az adat gyûj tés jel le ge” meg ne ve zé sû ro vat ban hasz nált rö vi dí té sek je len té se:
    V  – vál to zat lan adat gyûj tés
    M – mó do sí tott adat gyûj tés
    Ú  – új (elsõ íz ben el ren delt) adat gyûj tés

3. ,,Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je”: amennyi ben a meg je lölt dá tum mun ka szü ne ti nap vagy heti pi he nõ nap, a ha tár idõ a kö vet ke zõ mun ka nap.
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B. rész – Ága za ti Adat gyûj té si Rend szer a 2005. évre

Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1001/04 A köz pon ti há zi or vo si ügye let
for gal mi je len té se

V éven kén ti va la mennyi köz pon ti há zi or vo si
ügye let

adat szol gál ta tó szék he lye sze rint ille té kes KSH
ré gió köz pont

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 15.

adat szol gál ta tó szék he lye sze rint
ille té kes KSH ré gió köz pont

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály,
ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei intézete

a tárgy évet
követõ

áp ri lis 28.

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai
Osz tály

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
Or szá gos Alap el lá tá si Intézet

a tárgy évet
követõ

má jus 25.

1002/05 Je len tés az is ko la-egész ség ügyi
mun ká ról

M éven kén ti va la mennyi is ko lai (óvo dai)
egész ség ügyi fel ada tot el lá tó
or vos, védõnõ

ÁNTSZ ille té kes fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si in té ze te,
adat szol gál ta tó szék he lye sze rint illeté kes KSH
régióközpont

is ko la évet
követõ

szep tem ber 10.

adat szol gál ta tó szék he lye sze rint
ille té kes KSH ré gió köz pont

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály no vem ber 12.

adat szol gál ta tó szék he lye sze rint
ille té kes KSH ré gió köz pont

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te no vem ber 19.

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai
Osz tály

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
Or szá gos Gyer mek egész ség ügyi In té zet,
Or szá gos Alapellátási Intézet

de cem ber 20.

1003/04 Vé dõ nõi je len tés össze sí tõ je V éven kén ti va la mennyi kör ze ti vé dõ nõ szék hely sze rint ille té kes ÁNTSZ fõ vá ro si ke rü le ti,
vá ro si in té ze té nek ve ze tõ védõnõje

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 15.

ÁNTSZ fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si
in té ze té nek ve ze tõ védõnõje

adat szol gál ta tó szék he lye sze rint ille té kes KSH
ré gió köz pont

a tárgy évet
követõ

feb ru ár 15.

adat szol gál ta tó szék he lye sze rint
ille té kes KSH ré gió köz pont

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osz tály
ÁNTSZ fõ vá ro si/me gyei intézete

a tárgy évet
követõ

már ci us 20.

KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai
Osz tály

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
Or szá gos Gyer mek egész ség ügyi In té zet,
Or szá gos Alapellátási Intézet

a tárgy évet
követõ

áp ri lis 28.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1104/04 Je len tés az uro ló gi ai
já ró be te ge ket el lá tó szak ren de lõk, 
am bu lan ci ák, szak am bu lan ci ák,
ma gán ren de lõk mûködésérõl

V éven kén ti va la mennyi uro ló gi ai
szak ren de lõ, am bu lan cia,
szak am bu lan cia, magánrendelõ

fõ vá ro si, me gyei uro ló gi ai szak fel ügye lõ fõ or vos
2 példányban

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 31.

fõ vá ro si, me gyei uro ló gi ai
szak fel ügye lõ fõorvos

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont
(ere de ti ben és összesítve)

a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Központ

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
KSH Egész ég ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
követõ

áp ri lis 30.

1205/04 Tü dõ be teg-gon do zók éves
je len té se

V éven kén ti va la mennyi tü dõ be teg-gon do zó
in té zet

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos 3 pél dány ban a tárgy évet
követõ

feb ru ár 15.
ÁNTSZ ille té kes fõ vá ro si ke rü le ti, vá ro si in té ze te
1 pél dány ban

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet
(ere de ti ben és összesítve)

a tárgy évet
követõ

már ci us 1.az ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te

Or szá gos Ko rá nyi TBC
és Pul mo no ló gi ai Intézet

EüM Egész ség po li ti kai Fõ osz tály,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont,
KSH Egész ség ügyi Sta tisz ti kai Osztály

a tárgy évet
követõ

már ci us 31.

1206/04 A bõr- és ne mi be teg-gon do zók
mû kö dé si ki mu ta tá sa

V éven kén ti va la mennyi bõr- és
ne mi be teg-gon do zó in té zet

me gyei bõr- és ne mi be teg-gon do zó,
re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos,
ÁNTSZ ille té kes fõ vá ro si ke rü le ti, városi intézete

a tárgy évet
követõ

ja nu ár 31.

me gyei bõr- és ne mi be teg-
gon do zó in té zet

ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té ze te,
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Központ

a tárgyévet
követõ

február 10.

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 30.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1207/04 Kimutatás a bõr- és
nemibeteg-gondozóban kezelt
szexuális úton terjedõ
infekciókról (STI)

V havonkénti,
évenkénti

valamennyi bõr- és
nemibeteg-gondozó intézet

megyei bõr- és nemibeteg-gondozó,
fõvárosi, megyei szakfelügyelõ fõorvos,
ÁNTSZ ille té kes fõvárosi kerületi, városi intézete,
Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ

havonkénti
tárgyhót követõ

hónap 5.

évenkénti
tárgyévet

követõ
január 31.

megyei bõr- és
nemibeteg-gondozó,
Budapesten: Johan Béla Országos 
Epidemiológiai Központ

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete havonkénti
tárgyhót követõ

hónap 25.

évenkénti
tárgyévet

követõ
február 15.

Johan Béla Országos
Epidemiológiai Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

évenként
tárgyévet

követõ
év április 30.

1208/04 A pszichiátriai gondozók
jelentése

V évenkénti valamennyi pszichiátriai gondozó 
[felnõtt (A) és gyermek (B)]

ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete ille té kes
szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

a tárgyévet
követõ

január 31.

Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

március 31.

1209/04 Jelentés az addiktológiai betegek
gondozásáról

V évenkénti valamennyi addiktológiai ellátást
végzõ szolgáltató,
tulajdonformától függetlenül

ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa,
Országos Addiktológiai Intézet

a tárgyévet
követõ

január 31.

Országos Addiktológiai Intézet EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

március 31.

1210/04 Fõvárosi, megyei kardiológiai
jelentés

V évenkénti valamennyi kardiológiai
fekvõbeteg osztály, szakrendelés
(felnõtt, gyermek)

fõvárosi, megyei kardiológus szakfelügyelõ fõorvos tárgyévet
követõ

január 31.

fõvárosi, megyei kardiológus
szakfelügyelõ fõorvos

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet

február 15.

Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

március 31.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1211/04 Jelentés a kábítószer
fogyasztókról és kezelésükrõl

V évenkénti drogambulanciák és
drogközpontok, pszichiátriai
gondozók, gyermek- és ifjúsági
pszichiátriai gondozók,
pszichiátriai osztályok és
szakambulanciák, krízis
intervenciós osztály(ok),
alkohológiai és addiktológiai
gondozók és osztályok, illetve
szakambulanciák, drogterápiás
intézetek

Országos Addiktológiai Intézet,
ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ

január 31.

igazságügyi orvostani intézetek,
orvosszakértõi intézetek,
Rendõrség Egészségügyi
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet a tárgyévet
követõ

április 30.

Országos Addiktológiai Intézet EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ

március 31.

Országos Igazságügyi Orvostani
Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ

május 31.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

június 15.

1312/04 Jelentés az otthoni szakápolási
tevékenységrõl

V évenkénti valamennyi otthoni szakápolást
szolgáltató

OEP Finanszírozási Informatikai Fõosztálya,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

a tárgyévet
követõ

január 31.

OEP Finanszírozási Informatikai
Fõosztálya

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 30.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1413/04 Jelentés a sportegészségügyi
szakrendelõk munkájáról

V évenkénti valamennyi sportegészségügyi
szakrendelõ

megyei sportegészségügyi szakrendelõ,
Budapesten: az Országos Sportegészségügyi Intézet

a tárgyévet
követõ

január 31.

megyei sportegészségügyi
szakrendelõ

ÁNTSZ megyei intézete,
Országos Sportegészségügyi Intézet

a tárgyévet
követõ

február 15.

Országos Sportegészségügyi
Intézet

ÁNTSZ fõvárosi intézete a tárgyévet
követõ

február 15.

Országos Sportegészségügyi
Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

február 28.

1414/04 Kimutatás a repülési, belvízi
hajózási és tengerészeti egészségi 
alkalmassági vizsgálatokról

V évenkénti valamennyi repülõszakorvos,
valamint foglalkozásegészségügyi 
alapszolgáltatás nyújtására
jogosult orvos, továbbá a
repülõorvosi központok
központvezetõ fõorvosai

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi
Központja

a tárgyévet
követõ

január 15.

Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ
Repülési, Hajózási és
Tengerészeti Egészségügyi
Központja

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ

január 31.

1515/04 A fogszabályozó-szakrendelések
összesítõ jelentése

V évenkénti valamennyi fogszabályozó
tevékenységet végzõ
szakrendelés, tulajdoni formától
függetlenül

Budapesten: a szakfelügyelõ fõorvos (az ÁNTSZ
fõvárosi intézete),
fõvároson kívüliek: Fog- és Szájbetegségek
Országos Intézete

a tárgyévet
követõ

január 31.

Budapesten: a szakfelügyelõ
fõorvos

Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete a tárgyévet
követõ

február 15.

Fog- és Szájbetegségek Országos
Intézete

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

március 1.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1516/04 A fogászati alap- és
szakrendelések összesítõ jelentése

V évenkénti tulajdonformától függetlenül
minden mûködõ felnõtt-,
gyermek-, (iskola) fogászat,
szájsebészeti osztályok
(részlegek) ambulanciái,
parodontológiai szakrendelések,
fogászati röntgen munkahelyek

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet ille té kes
szakfelügyelõ fõorvosa,
Budapesten: a megbízott gyermekfogászati fõorvos
(az ÁNTSZ fõvárosi intézete)

a tárgyévet
követõ

január 31.

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet
ille té kes szakfelügyelõ fõorvosa,
Budapesten: a megbízott
gyermekfogászati fõorvos

Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete a tárgyévet
követõ

február 15.

Fog- és Szájbetegségek Országos
Intézete

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

március 16.

1617/04 Jelentés onkológiai
tevékenységrõl

V évenkénti valamennyi onkológiai feladatok
ellátása céljából szervezett
járóbeteg-szakrendelés és
fekvõbeteg osztály, részleg

ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi intézet,
regionális szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Onkológiai Intézet

a tárgyévet
követõ

január 20.

ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi
intézet

ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete január 31.

Országos Onkológiai Intézet EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 15.

1618/04 Jelentés a pszichiátriai osztályon
ápolt betegekrõl (december 1-jei
állapot szerint)

V évenkénti valamennyi
fekvõbeteg-gyógyintézet
pszichiátriai osztály

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet ille té kes
szakfelügyelõ fõorvosa,
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Informatikai és Szervezési Osztálya

a tárgyévet
követõ

január 15.

Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 30.

1619/04 Jelentés a radiológiai
tevékenységrõl

V évenkénti valamennyi egészségügyi
intézmény, ahol radiológiai
tevékenységet végeznek
(diagnosztikai és terápiás)

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ a tárgyévet
követõ

január 31.

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

március 16.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1620/04 Jelentés a rehabilitáció fekvõ- és
járóbeteg tevékenységérõl

V évenkénti valamennyi fekvõ- és
járóbeteg-szakellátó rehabilitációt 
végzõ osztály, részleg,
ambulancia, ortetikai-protetikai
szakrendelõ, nappali kórház,
kivéve pszichiátria

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet ille té kes
szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ

január 15.

Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 30.

1621/04 Jelentés az aneszteziológiai és
intenzív terápiás ellátásról

V évenkénti valamennyi egészségügyi
intézmény, ahol aneszteziológiai
vagy aneszteziológiai és intenzív
terápiás betegellátó tevékenységet 
végeznek

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet ille té kes
szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ

január 31.

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet
ille té kes szakfelügyelõ fõorvosa

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ a tárgyévet
követõ

március 31.

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 30.

1622/04 Jelentés az urológiai
fekvõbetegeket ellátó klinikák,
osztályok, részlegek mûködésérõl

V évenkénti valamennyi urológiai klinika,
osztály, részleg

fõvárosi, megyei urológiai szakfelügyelõ fõorvos
2 példányban

a tárgyévet
követõ

január 31.

fõvárosi, megyei urológiai
szakfelügyelõ fõorvos

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(eredetiben és összesítve)

a tárgyévet
követõ

március 31.

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

április 30.

1723/05 Statisztikai jelentés az OMSZ-on
kívüli mentõszervezetek
tevékenységérõl

M évenkénti OMSZ-on kívüli valamennyi
mentést, betegszállítást végzõ
mentõszervezet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály tárgyévet
követõ

február 20.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

tárgyévet
követõ

április 1.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar tá si
szá ma

címe jel le ge gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je
be ér ke zé si
ha tár ide je

1824/04 Orvosi klinikai laboratóriumok
jelentése

V évenkénti valamennyi egészségügyi
intézmény, szolgálat és minden
munkahely, ahol in vitro orvosi
klinikai laboratóriumi
vizsgálatokat végeznek,
tulajdonostól és mûködtetõtõl
függetlenül

regionális szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ

január 31.

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ

március 16.

3026/05 A szakfelügyelõ fõorvosok éves
beszámolója

M évenkénti valamennyi városi szakfelügyelõ
fõorvos

megyei szakfelügyelõ fõorvos és városi
tisztifõorvos

tárgyévet
követõ

március 31.

megyei szakfelügyelõ fõorvos országos szakfelügyelõ fõorvos és megyei
tisztifõorvos

április 30.

regionális szakfelügyelõ fõorvos országos szakfelügyelõ fõorvos,
a régióban mûködõ fõvárosi és megyei ÁNTSZ
intézete

április 30.

országos szakfelügyelõ fõorvos Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ május 31.

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály június 30.

3027/04 Összesítõ jelentés a veleszületett
rendellenességgel sújtott
újszülöttekrõl (csecsemõkrõl)

V évenkénti Johan Béla Országos
Epidemiológiai Központ
(Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartása)

EüM Egészségpolitikai Fõosztály tárgyévet
követõ

április 30.
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

4029/04 Jelentés az egészségügyi
szakképzés indításáról

V eseményhez
kötõdõ

egészségügyi szakképzést
folytató intézmények
(a szakképzésrõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény 2.  §-a alapján)

EüM Egészségpolitikai Fõosztály a szakképzés
indítását követõ

10. nap
fenntartó

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

4030/04 Jelentés a diplomával
rendelkezõk szakvizsgáiról

V évenkénti Egészségügyi Felsõfokú
Szakirányú Szakképzési
és Továbbképzési Bizottság

EüM Egészségpolitikai Fõosztály tárgyévet
követõ

január 15.

EüM Humánpolitikai Fõosztály,
Magyar Orvosi Kamara,
Magyar Gyógyszerész Kamara

január 31.

5031/04 Jelentés az intézeti
gyógyszertárak
költségfelhasználásáról

V havonkénti valamennyi intézeti gyógyszertár területileg ille té kes fõvárosi, megyei
Egészségbiztosítási Pénztárak, VTI

tárgyhót követõ
hónap 30.

5032/04 Jelentés az intézeti
gyógyszertárak éves
költségfelhasználásáról

V évenkénti valamennyi intézeti gyógyszertár területileg ille té kes fõvárosi, megyei
Egészségbiztosítási Pénztárak, VTI

tárgyévet
követõ

február 28.megyei, fõvárosi tisztifõgyógyszerész



Megjegyzések

1. Az adat gyûj té sek négy je gyû nyil ván tar tá si szá ma a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let ben ki egész ült a
2004. évre uta ló 04 jel zés sel.

Az adat gyûj tés vál to zá sa ese tén a 04 he lyé be a vál to zá si év év szá má nak két utol só szám je gye ke rül.

2. ,,Az adat gyûj tés jel le ge” meg ne ve zé sû ro vat ban hasz nált rö vi dí té sek je len té se:
    V – vál to zat lan adat gyûj tés
    M  – mó do sí tott adat gyûj tés
    Ú – új (elsõ íz ben el ren delt) adat gyûj tés

3. ,,A fel dol go zás mód ja” meg ne ve zé sû ro vat ban hasz nált je lö lé sek sze rint az ada tok fel dol go zá sa:
    E  – elekt ro ni kus úton (szá mí tó gé pen)
    RE – rész ben elekt ro ni kus úton tör té nik.

4. ,,Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je”: amennyi ben a meg je lölt dá tum mun ka szü ne ti nap vagy heti pi he nõ -
nap, a ha tár idõ a kö vet ke zõ mun ka nap.

A 2050/2004. (III. 11.) Korm. ha tá ro zat 4. számú mel lék le té ben meg ha tá ro zott, a köz pon ti költ ség ve té si szer vek re
 vonatkozó vég re haj tan dó szer ve ze ti in téz ke dé sek ke re té ben, 2005. feb ru ár 15-i ha tár idõ vel sor ke rül a KSH me gyei
igaz ga tó sá ga i nak re gi o ná lis in teg rá ci ó já ra. A je len le gi me gyei igaz ga tó sá gok sze re pét hét re gi o ná lis KSH szerv ve szi át. 
A szer ve ze ti át ala kí tás fo lya má nya ként 2005. feb ru ár 15-ét köve tõen a kér dõ ívek be kül dé si címe meg vál to zik. A KSH
a kér dõ ívek kel együtt pos tá zott „Ér te sí tés” címû le vél ben tá jé koz tat ta az adat szol gál ta tó kat az ille té kes KSH ré gió köz -
pon tok  címérõl, a „Ha tár idõ nap ló”-ban pe dig az egyes kér dõ ívek be kül dé si cí mé rõl, amely ese ten ként el tér het az ille té -
kes  régióközpont címétõl.

Régióközpontok és hozzájuk tartozó megyék

Ré gió köz pon tok

szá ma neve me gyék címe le ve le zé si címe te le fon szá ma

01 KSH Adat gyûj tõ fõ osz tály Bu da pest (01)
Pest me gye (13)

1119 Bu da pest
An dor u. 47–49.

1518 Bu da pest
Pf. 118, 169

06 (1) 229-8000

02 KSH Pé csi Igaz ga tó sá ga Ba ra nya me gye (02)
So mogy me gye (14)
Tol na me gye (17)

7623 Pécs
Jó zsef At ti la u.
10/A

7602 Pécs
Pf. 371

06 (72) 533-300

05 KSH Mis kol ci
Igaz ga tó sá ga

BAZ me gye (05)
He ves me gye (10)
Nóg rád me gye (12)

3527 Mis kolc
Ka ta lin u. 1.

3501 Mis kolc
Pf. 115

06 (46) 518-200

06 KSH Sze ge di Igaz ga tó sá ga Bács-K. me gye (03)
Bé kés me gye (04)
Csong rád me gye (06)

6726 Sze ged
Jobb fa sor 6–10.

6701 Sze ged
Pf. 410

06 (62) 623-800

08 KSH Gyõ ri Igaz ga tó sá ga Gyõr-M.-S. me gye (08)
Vas me gye (18)
Zala me gye (20)

9024 Gyõr
Bem tér 19.

9002 Gyõr
Pf. 37

06 (96) 502-400

09 KSH Deb re ce ni
Igaz ga tó sá ga

Haj dú-B. me gye (09)
Sza bolcs-Sz.-B. me gye
(15)
Jász-N.-Sz. me gye (16)

4029 Deb re cen
Fa rak tár u. 29/B

4001 Deb re cen
Pf. 145

06 (52) 529-800

19 KSH Veszp ré mi
Igaz ga tó sá ga

Fej ér me gye (07)
Ko má rom-E. me gye (11)
Veszp rém me gye (19)

8200 Veszp rém
Rad nó ti tér 2.
II. em.

8202 Veszp rém
Pf. 76

06 (88) 620-200
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Az informatikai és hírközlési miniszter
5/2006. (V. 9.) IHM

rendelete

az igazságügyi informatikai és hírközlési
szakértõi tevékenység folytatásához szükséges

szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának eljárási rendjérõl

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-ának
(8) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) Az in for ma ti ka és hír köz lés te rü le tén az igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai
gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek iga zo lá sá ra irá nyu ló el já -
rás so rán e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban ké rel me zõ, aki a Szaktv.
3.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az igaz ság ügyi in -
for ma ti kai és hír köz lé si szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá -
hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek
igazolása iránti kérelmet nyújt be.

2.  §

Az in for ma ti ka és hír köz lés te rü le tén be je gyez he tõ igaz -
ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak -
mai gya kor lat szak irá nyú jel le gét az In for ma ti kai és Hír köz -
lé si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: IHM) iga zol ja.

3.  §

(1) Az IHM-hez be nyúj tott ké re lem nek tar tal maz nia
kell:

a) A ké rel me zõ
aa) sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si hely és idõ, any ja

neve, lak cí me);
ab) fel sõ fo kú vég zett sé gét iga zo ló ok le ve lé nek szá mát

és kel tét (szak, szak irány fel tün te té sé vel);
ac) a tu do má nyos fo ko za tát (amennyi ben ilyen nel ren -

del ke zik);
ad) je len le gi fog lal ko zá sát, be osz tá sát;
ae) mun kál ta tó já nak meg ne ve zé sét, címét.
b) Az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te -

rü let(ek) meg ne ve zé sét.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint

az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let ben meg je lölt
ké pe sí té si fel té tel meg lé tét iga zo ló ok irat hi te les má so la tát 

(ho no sí tott vagy el is mert okirat esetében ennek hiteles má -
so la tát);

b) a ké re lem be nyúj tá sá ig vég zett szak mai te vé keny ség 
le írá sát azon gya kor lat rész le tes le írá sá val, me lyek figye -
lembevételét a szak irá nyú szak mai gya kor lat szá mí tá sa
szem pont já ból a ké rel me zõ kéri, ki tér ve arra, hogy a ké rel -
me zõ mi kor, hol, mi lyen mun ka kört töl tött be, mi lyen idõ -
tar ta mú szak mai gya kor lat tal ren del ke zik;

c) a b) pont ban rész le te zett gya kor la ti idõ alatt fenn ál ló
jog vi szony mun kál ta tó ál ta li, il let ve a mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony iga zo lá sát, amely tar tal maz za a
mun ka vég zés ide jét, va la mint jel le gét;

d) szak ér tõ je lölt ese tén az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz -
mény nek vagy szer ve zet nek a ve ze tõ je ál tal a fog lal koz ta -
tá si vi szony ra vo nat ko zó iga zo lá sát.

(3) A (2) be kez dés d) pont já ban fog lalt iga zo lás nak tar -
tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét,

b) tá jé koz ta tást az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény
vagy szer ve zet és a ké rel me zõ kö zöt ti szak mai kap cso lat
mi nõ sé gé rõl és idõ tar ta má ról,

c) a leg alább napi 6 órás idõ tar tam ban vég zett mun ka
iga zo lá sát.

4.  §

(1) Szak mai gya kor la ti idõ ként a szak irá nyú fel sõ fo kú
vég zett ség és a szak kép zett ség meg szer zé se után, a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg lé võ, a meg je lölt szak te -
rü le ten el töl tött gya kor la ti idõt le het figye lembe ven ni.

(2) Szak mai gya kor la ti idõ ként szak ér tõ je lölt ese té ben
az al kal ma zot ti vagy más jog vi szony ban, leg alább napi
6 ó rás idõ tar tam ban vég zett te vé keny sé get kell figye lembe 
ven ni.

(3) A szak irá nyú szak mai gya kor lat szá mí tá sa so rán
gya kor la ti idõ ként az az idõ tar tam szá mít ha tó be, amely az 
igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint az azok -
hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te lek rõl
 szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let ben meg je lölt szak te rü -
le tek hez kap cso ló dó vég zett ség vagy szak ké pe sí tés szak -
mai is me re te i nek meg fe lel.

5.  §

A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé rõl  szóló iga zo -
lás az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si hely és
idõ, any ja neve, lak cí me);

b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -
let(ek) meg ne ve zé sét;
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c) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü let(ek) meg ne ve zé sét;

d) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé -
si sza kon szer zett vég zett ség szak irá nyú jel le gé nek iga zo -
lá sát;

e) a figye lembe vett szak mai gya kor la ti idõ meg ha tá ro -
zá sát és szak mai jel le gé nek igazolását;

f) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü le ten be lü li spe ci a li zá ció te rü le tét,
amennyi ben van olyan szû kebb te rü let, ahol a ké rel me zõ
ki emel ke dõ gya kor lat tal, tu do má nyos fo ko zat tal rendel -
kezik.

6.  §

A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le ge iga zo lá sá ra irá -
nyu ló el já rás olyan ön ál ló köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás,
amely ha tó sá gi bi zo nyít vány kiadásával zárul.

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
9/2006. (V. 9.) NKÖM

rendelete

a Nemzeti Kulturális Alapról  szóló
1993. évi XXIII. tör vény végrehajtásáról

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 10.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben és a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló
1993. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CL. tör vény 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott felhatal -
mazás alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

A miniszter

1.  §

Az Alap mû köd te té sé nek szer ve ze ti és el já rá si rész let -
sza bá lya it a Tv. és e ren de let elõ írásainak ke re tei kö zött
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re (a továb biak ban:
mi nisz ter) Ügy rend ben ál la pít ja meg.

Az Alap Bizottsága

2.  §

(1) Az Alap Bi zott sá ga (a továb biak ban: Bi zott ság)
 ellátja a Tv. 2.  §-ában meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(2) A Bi zott ság el nö két a mi nisz ter ne ve zi ki négy évi
idõ tar tam ra.

(3) Az Alap mû kö dé sé rõl a Bi zott ság éven te leg alább
egy al ka lom mal, a pá lyá za ti év le zá rá sát köve tõen írás ban
be szá mol a mi nisz ter nek.

3.  §

A mi nisz ter a Bi zott ság ba mind a sa ját ha tás kör ben fel -
kért tag ja it, mind pe dig az érin tett szak mai és tár sa dal mi
szer ve ze tek ál tal je lölt ta go kat há rom évre bíz za meg fel -
ada ta ik el lá tá sá val.

4.  §

(1) A Bi zott ság el nö ké nek tiszt sé ge, il let ve a Bi zott sá gi
tag ság meg szû nik:

a) a ki ne ve zés ben fog lalt ha tá ro zott idõ le jár tá val,
b) az el nök, il let ve a tag ha lá lá val,
c) az Alap jog utód nél kü li meg szû né sé vel.

(2) A Bi zott ság el nö ké nek tiszt sé ge, il let ve a Bi zott sá gi
tag ság meg szün tet he tõ:

a) le mon dás sal,
b) fel men tés sel,
c) a Tv. 2/A.  § (7) be kez dé se sze rin ti vissza hí vás sal.

(3) Le mon dás ese tén a le mon dá si idõ 30 nap.

(4) A mi nisz ter a Bi zott ság el nö két és tag ját fel men ti, ha
a) az évi ülé sek fe lé rõl bár mely ok ból, vagy ha egy nél

több al ka lom mal iga zo lat la nul tá vol ma radt,
b) de le gá ló szer ve zet vissza hív ja.

(5) A mi nisz ter a Bi zott ság el nö két és tag ját in do kolt
eset ben fel ment he ti, ha tiszt sé gé bõl ere dõ – a Tv.-ben,
e ren de let ben és az Ügy rend ben meg ha tá ro zott – jo ga i val
vissza él vagy kö te le zett sé gét meg sze gi.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lalt okok hi á nyá ban indo -
kolás nél kül is fel ment he tõ az a bi zott sá gi tag, akit a
 miniszter a mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõi kö zül bí zott meg
a bi zott sá gi fel ada tok el lá tá sá val.

5.  §

(1) A bi zott sá gi tag ság meg szû né se ese tén a mi nisz ter
– 30 na pon be lül – új sze mélyt bíz meg a 3.  § sze rin ti idõ -
tar tam ra.
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(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it a Bi zott ság el nö ke
vo nat ko zá sá ban a 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti el té rés sel kell 
meg fele lõen al kal maz ni.

6.  §

A Bi zott ság elvi, irá nyí tó és ko or di ná ló jog kö ré ben
 eljárva

a) meg ha tá roz za az Alap rö vid és kö zép tá vú kul tu rá lis
tá mo ga tá si stra té gi á ját, a kü lö nö sen fon tos nak tar tott
 támogatási cé lo kat, a tá mo ga tás so rán kö ve ten dõ szem -
pon to kat, ezek figye lembevételének rang so rát,

b) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek szak mai és ide ig le nes
kol lé gi u mok lét re ho zá sá ra, össze vo ná sá ra és megszün -
tetésére,

c) össze han gol ja a kol lé gi u mok te vé keny sé gét, dönt a
vi tás kér dé sek ben,

d) éven te írás ban be szá mol tat ja a szak mai kol lé gi u mok 
ve ze tõ it,

e) az Igaz ga tó ság gal egyet ér tés ben jó vá ha gyás ra be -
nyújt ja a mi nisz ter nek az Alap Ügy rend jé nek ter ve ze tét,

f) kez de mé nye zi az Alap hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok
mó do sí tá sát, il let ve vé le mé nye zi azok ter ve ze tét,

g) meg ha tá roz za a szak mai el len õr zés cél ja it és szem -
pont rend sze rét,

h) el fo gad ja az Alap be szá mo ló ját és költ ség ve té sét,
i) éves mun ka ter vet ké szít.

7.  §

(1) A Bi zott ság a szak mai kol lé gi u mok ja vas la ta i nak
figye lembe véte lével, mér le gel ve az egyes kul tu rá lis te rü -
le tek sú lyát, ér ték te rem tõ sze re pét, a mi nisz ter egyetérté -
sével

a) dönt az egyes szak mai kol lé gi u mok ál tal fel oszt ha tó
pénz esz kö zök nagy sá gá ról,

b) ki emelt tá mo ga tá si cé lo kat ha tá roz hat meg,
c) meg je lö li az ezek re for dí tan dó ke ret össze ge ket,
d) meg ha tá roz za az egye di el bí rá lást igény lõ tá mo ga tá -

sok ra (a továbbiak ban: egye di pá lyá zat) fel hasz nál ha tó
összeg mér té két.

(2) A mi nisz te ri ke ret bõl tá mo gat ha tók kü lö nö sen:
a) az össz mû vé sze ti ren dez vé nyek,
b) a kul tu rá lis élet ha zai, nem zet kö zi ran gú mû he lye i -

nek szak mai prog ram jai, több éves, is mét lõ dõ és ezt szer -
zõ dés sel rög zí tett je len tõ sebb prog ra mok,

c) a kul tu rá lis örök ség vé de lem mel kap cso la tos fela -
datok,

d) a kul tu rá lis ága zat te rü le té re vo nat ko zó al ko tá sok
lét re ho zá sa,

e) olyan egye di pá lyá za tok, ame lye ket a mi nisz ter
– a mi nisz te ri ke ret ter hé re – tá mo ga tás ra mél tó nak ítél.

(3) A mi nisz te ri ke ret fel hasz ná lá sá ról, e kör ben a pá -
lyá za tok ki írá sá ról és azok el bí rá lá sá ról, ide ért ve a mi nisz -
te ri ke ret ter hé re be nyúj tott egye di pá lyá za tok el bí rá lá sát
is – az Ügy rend ben sza bá lyo zott mó don –, a mi nisz ter
vagy az ál ta la fel ha tal ma zott kol lé gi um dönt. A mi nisz te ri
ke ret ter hé re be nyúj tott egye di pá lyá za tok ese tén a
 miniszter – ké re lem re és mél tá nyos ság ból – a pá lyá za ti cél
kor rek ci ó ját és ez zel egy ide jû leg a szer zõ dés mó do sí tá sát
en ge dé lyez he ti. Pá lyá zat ki írá sa ese tén e ren de let pályá -
zati rend szer re vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fele lõen
 alkalmazni.

(4) A mi nisz ter meg ál la pít ja a mi nisz te ri ke ret felosz -
tásának ará nya it és er rõl tá jé koz tat ja a Bi zott sá got.

A Bizottság elnöke

8.  §

(1) A Bi zott ság el nö ke
a) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a Bi zott ság tag ja i nak

és az egyes kol lé gi u mok ve ze tõ i nek sze mé lyé re,
b) ve ze ti a Bi zott ság ülé se it és fel adat kör ében el jár va

kép vi se li az Ala pot,
c) el lát ja e ren de let ben, to váb bá az Ügy rend ben meg -

ha tá ro zott egyéb fel ada ta it.

(2) A Bi zott ság el nö két aka dá lyoz ta tá sa ese tén – an nak
idõ tar ta má ra – az ál ta la ki je lölt bi zott sá gi tag he lyet te sí ti.
A he lyet te sí tõ tag sze mé lyét a Bi zott ság el nö ke kö te les
a mi nisz ter nek írás ban be je len te ni. Ha a Bi zott ság el nö ke
he lyet te sé nek ki je lö lé sé ben is aka dá lyo zott, he lyet te sét
a mi nisz ter je lö li ki a bi zott sá gi ta gok kö zül.

(3) A Bi zott ság el nö ke fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé -
ges pénz ügyi ke ret nagy sá gá ról – a Bi zott ság ja vas la tá ra –
a mi nisz ter dönt.

A kollégiumok

9.  §

(1) A mi nisz ter a Bi zott ság gal egyet ér tés ben dönt
a) ál lan dó szak mai kol lé gi u mok lé te sí té sé rõl, át szer ve -

zé sé rõl, meg szün te té sé rõl, to váb bá azok lét szá má ról,
b) ide ig le nes kol lé gi u mok lét re ho zá sá ról, azok lét szá -

má ról, fel adat kör ének meg ha tá ro zá sá ról, át szer ve zé sé rõl
és meg szün te té sé rõl.

(2) Az ál lan dó szak mai kol lé gi u mok fel so ro lá sát e ren -
de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) Ide ig le nes kol lé gi um lét re hoz ha tó:
a) mi nisz te ri ke ret ter hé re,
b) több szak mai kol lé gi um ja vas la ta alap ján az érin tett

szak mai kol lé gi u mok ke re tei ter hé re,
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c) kül sõ for rás be vo ná sa ese tén, il let ve
d) a Bi zott ság ja vas la ta alap ján az Alap ke re te ter hé re.

(4) Az ide ig le nes kol lé gi um tag jai jog vi szo nyá nak
 keletkezése és meg szû né se (meg szün te té se) te kin te té ben a 
mi nisz ter a szak mai kol lé gi u mok tag ja i ra vo nat ko zó ál ta -
lá nos sza bá lyok tól el tér het. Az ide ig le nes kol lé gi um sze -
mé lyi össze té te lét a kol lé gi um jel le gé nek és szak mai fel -
ada tá nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(5) Az ide ig le nes kol lé gi um mû kö dé sé nek – a Tv.-ben
és e ren de let ben nem sza bá lyo zott – rész le tes sza bá lya it az
Ügy rend ben kell meg ha tá roz ni.

10.  §

(1) A mi nisz ter a szak mai kol lé gi u mok ve ze tõ it a kol -
légium tag jai kö zül, a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, a ki ne -
ve zés nap já tól szá mí tott két évre ne ve zi ki.

(2) A szak mai kol lé gi u mok ve ze tõ i nek fel men té sé re
a Bi zott ság tag ja i nak fel men té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.

(3) A szak mai kol lé gi u mok ve ze tõ i nek ki ne ve zé se – a
Bi zott ság ja vas la tá ra – to váb bi egy év vel meg hosszab bít -
ha tó. A ve ze tõi ki ne ve zés, il let ve an nak meg hosszab bí tá sa 
a kol lé gi u mi tag ság há rom éves idõ tar ta mát nem ha lad hat ja 
meg.

(4) A ve ze tõi tiszt ség bár mi lyen ok ból tör té nõ meg üre -
se dé se ese tén a mi nisz ter – 30 na pon be lül – új ve ze tõt
 nevez ki az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

11.  §

(1) Az egyes szak mai kol lé gi u mok ba a mi nisz ter ál tal
sa ját ha tás kör ben fel kért ta gok, va la mint az érin tett
szak mai, tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal de le gált ta gok
meg bí zá sa egy aránt a meg bí zás nap já tól szá mí tott há -
rom évre szól.

(2) A szak mai kol lé gi u mok tag ja i nak meg bí zá sa – a
10.  § (3) be kez dé sé nek ki vé te lé vel – csak a 12.  § (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben hosszab bít ha tó meg.

12.  §

(1) In do kolt eset ben a Bi zott ság ja vas la ta alap ján a
 miniszter fel men ti a kol lé gi u mi ta go kat. A fel men tés re
a Bi zott ság tag ja i nak fel men té sé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg fele lõen irány adók.

(2) A kol lé gi u mi tag ság – a fel men tés sel, le mon dás sal 
vagy a tag ha lá lá val tör té nõ meg szû nés eset kö rén kí -
vül – meg szû nik az érin tett kol lé gi um meg szün te té se,

át szer ve zé se, il let ve lét szá má nak csök ken té se ese tén is.
Át szer ve zés ese tén az érin tett kol lé gi u mok tag ja i nak
meg bí zá sa – az új on nan ki ala kí tott kol lé gi u mi tag sá gi
he lyek ará nyá ban – man dá tu ma ik még hát ra lé võ ide jé re
szól.

(3) A bár mi lyen ok ból meg üre se dett kol lé gi u mi tag
 helyét a mi nisz ter, ille tõ leg a de le gá ló szer ve zet a meg üre -
se dés idõ pont já tól szá mí tott 60 na pon be lül töl ti be. De le -
gá lás ese tén a kül dõ szer ve zet szá má ra a je lölt ál lí tá sá ra
45 na pot kell biz to sí ta ni.

13.  §

A kol lé gi u mok fel ada tai:
a) a Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott kul tu rá lis tá mo ga tá si 

stra té gi á nak meg fele lõen ki dol goz zák a szak te rü let tá mo -
ga tá si cél ki tû zé se it, és meg fo gal maz zák a cé lo kat,

b) ja vas la to kat tesz nek a Bi zott ság nak a tárgy év re
 vonatkozó pá lyá za ti cé lok ra,

c) dön te nek az Alap ke re té ben a szak te rü let re jutó
pénz esz kö zök fe la da ton kén ti fel hasz ná lá sá ról,

d) a Bi zott ság el nö ke egyet ér té sé vel meg hir de tik a pá -
lyá za to kat, és meg ha tá roz zák a pá lyá za ti fel té te le ket, az
el bí rá lás szem pont ja it, to váb bá ne ve zé si dí ja kat ál la pít hat -
nak meg,

e) a Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott ki emelt tá mo ga tá -
si cé lok ra és fel té te lek re, va la mint a jó vá ha gyott pénz -
ügyi ke ret nagy sá gá ra te kin tet tel el bí rál ják a be nyúj tott
pá lyá za to kat, meg ha tá roz zák a tá mo ga tás mér té két,
felhasz nálásának kö rét (a ki adá sok el szá mo lá sá nak jog -
cí mét) és a szak mai be szá mo ló el ké szí té sé nek a szem -
pont ja it,

f) fi gye lem mel kí sé rik a pá lyá za ti cél ki tû zé sek meg va -
ló su lá sát és a pá lyá za tok ban ki tû zött fel ada tok tel je sí té sét,
el len õr zik a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát, ezek hez szük ség
ese tén szak ér tõ se gít sé gét ve he tik igény be,

g) be szá mo lót ké szí te nek a Bi zott ság ré szé re a kollé -
gium pénz ügyi ke re té nek fel hasz ná lá sá ról és a célkitû -
zések meg va ló sí tá sá ról.

A Bizottság és a kollégiumok tagjainak jogállása
és díjazása

14.  §

(1) A Bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak, va la mint a kol -
lé gi u mok ve ze tõ i nek és tag ja i nak jog ál lá sá ra az e ren de let -
ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri Tör vény -
könyv meg bí zá si jog vi szony ra vo nat ko zó ren del ke zé se it
kell egye bek ben al kal maz ni.

(2) A Bi zott ság el nö ké nek, tag ja i nak, a kol lé gi um ve ze -
tõ i nek és tag ja i nak dí ja zá sát, va la mint egyéb költségtérí -
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téseik ke ret össze gét – a Bi zott ság el nö ke ja vas la tá nak
figye lembe véte lével és az Igaz ga tó ság el len jegy zé se mel -
lett – a mi nisz ter ál la pít ja meg, amely nek rész let sza bá lya it
az Ügy rend ben kell meg ha tá roz ni.

(3) A Bi zott ság el nö ke és tag jai, a kol lé gi u mok ve ze tõi
és tag jai a fel adat kö rük el lá tá sa so rán oko zott ká rért a pol -
gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint fe lel nek.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

15.  § 

(1) Az Ala pot a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
ál tal ala pí tott Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) ke ze li. A ke ze lõ szer ve zet
igaz ga tó ját a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki. Az
Igaz ga tó ság ve ze tõi és mun ka tár sai fe lett a mun kál ta tói
jog kört az igaz ga tó gya ko rol ja.

(2) Az Igaz ga tó ság fel ada ta
a) az Alap pénz esz kö ze i nek ke ze lé se,
b) a Bi zott ság és a kol lé gi u mok mû kö dé si fel té te le i nek

biz to sí tá sa,
c) a Bi zott ság és a kol lé gi u mok dön té se i nek elõkészí -

tése és vég re haj tá sa,
d) a pá lyá za ti rend szer mû köd te té se, ide ért ve a NKÖM

ál tal meg ha tá ro zott pá lyáz ta tás le bo nyo lí tá sát,
e) a pá lyá zók kal való szer zõ dés kö tés,
f) a tá mo ga tá sok pénz ügyi uta lá sa,
g) a tá mo ga tott pá lyá za tok pénz ügyi el szá mo lá sa,
h) a pénz ügyi és tel je sít mény-el len õr zé sek szer ve zé se

és le bo nyo lí tá sa,
i) az Alap be szá mo ló já nak és költ ség ve té sé nek köz zé -

té te le,
j) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt nyil vá nos ság

biz to sí tá sa.

(3) Az Igaz ga tó ság mû köd te té sé hez szük sé ges for rá so -
kat az Alap elõ irány zat ból kell biz to sí ta ni, a költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott mér ték ben. Az Igaz ga tó ság
költ ség ve té se a Bi zott ság és a kol lé gi u mok mû kö dé si költ -
sé ge it is tar tal maz za.

(4) A ma ga sabb ve ze tõ, va la mint a ve ze tõ be osz tá sok
kö rét és pót lé ká nak mér té két, to váb bá az egyes köz al kal -
ma zot ti osz tály ba tar to zó mun ka kö rö ket és megnevezé -
süket e ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(5) A 3. szá mú mel lék let ben fog lalt szem pon tok nak
meg fele lõen mi nõ sí te ni kell az in téz mény nél köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban álló köz al kal ma zot tat, ha

a) bár mely fi ze té si osz tály ban az egyik fi ze té si fo ko -
zat ból az elõ írt vá ra ko zá si idõ csök ken té sé vel a kö vet ke zõ
fi ze té si fo ko zat ba lép, az át so ro lás idõ pont já ban,

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 39.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak

figye lembe véte lével meg ha tá ro zott cí met kap, a cím oda -
íté lé sét meg elõ zõ en.

Az Alap pénzeszközeinek kezelése

16.  §

(1) Az Igaz ga tó ság az Alap pénz esz kö ze it a Ma gyar
 Államkincstárnál ve ze tett Nem ze ti Kul tu rá lis Alap el ne -
ve zé sû 10032000-00288767-00000000 jel zõ szá mú pénz -
for gal mi szám lán ke ze li.

(2) Az Alap be vé te li for rá sa it ké pe zõ be fi ze té se ket
– a Tv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján fi ze ten -
dõ kul tu rá lis já ru lé kon kí vül – az Alap ja vá ra az (1) be -
kez dés ben meg je lölt bank szám lá ra le het, ille tõ leg kell
tel je sí te ni.

A kulturális járulék teljesítése

17.  §

A kul tu rá lis já ru lé kot az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal ál tal ke zelt Kul tu rá lis já ru lék be sze dé si szám la
 javára kell tel je sí te ni. A szám la szá ma: 10032000-
 06056047.

A pályázati rendszer

18.  §

(1) A Bi zott ság – a szak mai kol lé gi u mi ve ze tõk és az
Igaz ga tó ság köz re mû kö dé sé vel – a tárgy évet meg elõ zõ
har ma dik ne gyed év vé gé ig ki dol goz za az Alap éves pá lyá -
za ti nap tár ter ve ze tét; majd en nek alap ján leg ké sõbb a
tárgy évet meg elõ zõ ne gye dik ne gyed év vé gé ig – a mi nisz -
ter jó vá ha gyá sá val – el fo gad ja a pá lyá za ti ki írá sok alap ve -
tõ cél ki tû zé se it.

(2) A Bi zott ság el nö ke a Tv. 2.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lalt egyet ér té sé rõl vagy an nak meg ta ga dá sá ról – ez utób bi
eset ben en nek in do ka i ról is – a pá lyá za ti fel hí vás kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül nyi lat ko zik. Ha a
Bi zott ság el nö ke a meg sza bott ha tár idõn be lül nem tesz
nyi lat ko za tot, azt úgy kell te kin te ni, hogy a pá lyá za ti fel -
hívással egyet ér tett.

(3) Ha a Bi zott ság el nö ke nem ért egyet a pá lyá za ti fel -
hí vás sal, és az erre vo nat ko zó egyez te tés a kol lé gi um mal
nem ve zet ered mény re, azt – a pá lyá zat ki írá sá ról való
dön tés ho za tal cél já ból – a Bi zott ság elé ter jesz ti.
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(4) A pá lyá za ti ki írás té nyé rõl, ezen be lül a pá lyá za tot
ki író kol lé gi um meg ne ve zé sé rõl, a pá lyá zat be nyúj tá si
 határidejérõl, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás tel jes szö ve gé -
nek el ér he tõ sé gé rõl leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár -
ide jét meg elõ zõ 30. na pon leg alább egy or szá gos na pi lap -
ban tá jé koz ta tó köz le ményt kell meg je len tet ni. A pá lyá za ti 
fel hí vás tel jes szö ve gét az Alap hon lap ján leg ké sõbb a
 pályázat be nyúj tá si ha tár ide jét meg elõ zõ 30. na pon köz zé
kell ten ni. A pá lyá za ti fel hí vást az NKA Hír le ve le címû
 kiadványban meg kell je len tet ni. Meg hí vá sos pá lyá zat
ese tén csak a pá lyá za ti fel hí vás meg je len te té se kö te le zõ,
leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét meg elõ zõ
7. na pon az Alap hon lap ján.

19.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za a pá lyá za ti cé lo kat,
a pá lyá zók kö rét, a tá mo ga tás fel hasz ná lá si jog cí mét, a pá -
lyá zó ré szé re elõ írt ön rész mér té két, a pá lyá zat kö te le zõ
tar tal mi ele me it és mel lék le te it, a pá lyá za tok be ér ke zé si
ha tár ide jét, az el bí rá lás szem pont ja it és egyéb, a pá lyá zók
szá má ra fon tos tá jé koz ta tó ada to kat.

(2) A pá lyá za to kat az Igaz ga tó ság ál tal rend sze re sí -
tett adat la pon írás ban vagy elekt ro ni kus úton kell a
 pályázati fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen
be nyújtani.

20.  §

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a meg fele lõen ki töl tött és alá írás sal el lá tott, az Igaz -

ga tó ság ál tal ki adott pá lyá za ti adat la pot,
b) az el ér ni kí vánt pá lyá za ti cél le írá sát és szak mai

szem pon tú in for má ci ós anya got,
c) az el vé gez ni kí vánt fel ada tok fel so ro lá sát és le -

írását,
d) a ren del ke zés re álló sa ját és egyéb for rás össze gét és

a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt fe de zet iga zo lá sát,
e) a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá hoz ese ten ként szük -

séges szer zõ dé sek, ha tó sá gi en ge dé lyek, il let ve nyilat -
kozatok má so la tát,

f) a Bi zott ság vagy a kol lé gi u mok ál tal elõ írt, a pá lyá -
za ti ki írás ban meg ha tá ro zott egyéb ada to kat.

21.  §

Az ér vény te len pá lyá za tok ról az ok meg je lö lé sé vel
az Igaz ga tó ság – a szak mai kol lé gi um ve ze tõ jé vel együtt –
a pá lyá zó kat ér te sí ti.

22.  §

(1) A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl 
szá mí tott 60 na pon be lül az Ügy rend ben meg ha tá ro zot tak
sze rint el bí rál ja, és dön té sé rõl tá jé koz tat ja a Bi zott ság
 elnökét.

(2) A Tv. 2.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt eset ben a Bi -
zott ság el nö ke a kol lé gi um dön té sé nek kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 10 na pon be lül emel het ki fo gást és szük ség
sze rint  intézkedik a Bi zott ság rend kí vü li ülé sé nek
össze hí vá sa iránt. A Bi zott ság dön té sé rõl – an nak meg -
ho za ta lá tól szá mí tott 5 na pon be lül – a Bi zott ság el nö ke
tá jé koz tat ja a szak mai kol lé gi u mot és ér te sí ti az érin tett
pá lyá zót.

(3) A kol lé gi um a dön té sé rõl – tá mo ga tó dön tés ese tén a 
Bi zott ság el nö ké nek ki fo gást nem eme lõ nyi lat ko za tá tól,
nyi lat ko zat té tel hi á nyá ban pe dig a ki fo gás ra biz to sí tott
 határidõ le tel té tõl szá mí tott – 10 na pon be lül ér te sí ti a pá -
lyá zó kat.

(4) Az Igaz ga tó ság gon dos ko dik a tá mo ga tott pá lyá zók
ne vé nek és lak cí mé nek (szék he lyé nek), a kért és a meg ítélt 
tá mo ga tás össze gé nek és mód já nak, va la mint a tá mo ga tott
pá lyá za tok rö vid tar tal mi össze fog la ló já nak a Bi zott ság
 elnökének jó vá ha gyá sá tól szá mí tott 10 na pon be lü li nyil -
vá nos köz zé té te lé rõl az Alap hon lap ján, va la mint az NKA
Hír le ve le címû ki ad vány ban.

23.  §

(1) A pá lyá zat alap ján vissza té rí ten dõ és rész ben vagy
egész ben vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó.

(2) A vissza té rí ten dõ tá mo ga tást az Alap nyilvántar -
tásaiban kö ve te lés ként kell ki mu tat ni.

(3) Nem tá mo gat ha tó az olyan pá lyá zat, amely vagy
amely nek meg va ló sí tá sa, il let ve a meg va ló sí tás mód ja
vagy ered mé nye

a) bûn cse lek mény nek vagy bûn cse lek mény el kö ve té -
sé re való fel hí vás nak mi nõ sül, il let ve e nél kül is, ha az

b) az alap ve tõ em be ri és al kot má nyos jo go kat, így
 különösen a sze mé lyek – neme, faja, nem ze ti sé ge vagy
 felekezete sze rin ti – meg kü lön böz te té sé nek ti lal mát, má -
sok val lá sos meg gyõ zõ dé sét (a lel ki is me re ti és vallás -
szabadságot) sér ti,

c) a nem zet, a nem ze ti, et ni kai, nyel vi és más ki sebb -
sé gek, va la mint más nem ze tek mél tó sá gá nak sé rel mé vel 
jár.

(4) Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás har ma dik sze mély
ré szé re tá mo ga tás ként nem ad ha tó to vább és nem ruház -
ható át.
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24.  §

(1) Ér vény te len a pá lyá zat, ha
a) a pá lyá zó ko ráb bi pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy

va lót lan ada tot szol gál ta tott,
b) a pá lyá zó az Igaz ga tó ság gal kö tött ko ráb bi szer zõ -

dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te,
c) a pá lyá zó a ki írás ban fog lal tak tól el té rõ pá lyá za tot

nyúj tott be,
d) a pá lyá zó az Igaz ga tó ság nyil ván tar tá sai sze rint

 lejárt, tel je sí tet len kö te le zett ség gel ren del ke zik,
e) a pá lyá zó el len csõd-, fel szá mo lá si, il let ve vég el szá -

mo lá si, il let ve adós ság ren de zé si el já rás van fo lya mat ban,
f) a pá lyá zat az elõ írt ha tár idõt köve tõen ér ke zik,
g) a pá lyá zó az adat la pot hi á nyo san vagy nem meg fele -

lõen töl ti ki.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér vény te len sé gi okok kö zül
az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt öt, a b)–c) pon tok ban
fog lal tak pe dig há rom évi – az igény be vé tel tõl, il let ve
a vissza fi ze té si ha tár idõ tõl szá mí tott – ki zá rást von nak
 maguk után. A ki zá rás alól a szak mai kol lé gi um 2/3-os
sza va za ti több ség gel fel men tést ad hat, vagy mér sé kel he ti
azt.

25.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tot tal szer zõ dést köt, amely 
tar tal maz za a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak
és egyéb fel té te le i nek rész le tes sza bá lya it.

(2) A pá lyá zó kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val
meg va ló sí tott kul tu rá lis ter mé ken vagy ese mény so rán,
 illetve ezek rek lám- és pro pa gan da anya gán fel tün tet ni,
 illetve köz zé ten ni a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap tel jes ne vét,
a lo gót, va la mint a tá mo ga tás té nyét a szer zõ dés ben fog lal -
tak sze rint.

26.  §

(1) A pá lyá zó a tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té sé rõl,
 illetve a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a kol lé gi um ál tal meg -
ha tá ro zott szem pon tok sze rin ti szak mai be szá mo lót és
pénz ügyi el szá mo lást kö te les a szer zõ dés ben meg je lölt ha -
tár idõ ben és mó don be nyúj ta ni. A szer zõ dés tel je sí té sét
szak mai szem pont ból a mi nisz te ri ke ret ter hé re nyúj tott
 támogatás ese tén a mi nisz ter ál tal meg bí zott sze mély vagy
szer ve zet, egyéb eset ben a kol lé gi um – szük ség ese tén –
szak ér tõk be vo ná sá val, pénz ügyi szem pont ból pe dig
mind két eset ben az Igaz ga tó ság el len õr zi.

(2) A szak mai és pénz ügyi el len õr zés rész le tes szem -
pont ja it az Ügy rend ben kell meg ha tá roz ni.

27.  §

A szer zõ dés sze gõ fél a Pol gá ri Tör vény könyv sza bá lyai 
sze rin ti fe le lõs ség gel tar to zik.

Összeférhetetlenség

28.  §

(1) Az össze fér he tet len ség rõl – kü lön nyom tat vá nyon –
írás ban kell nyi lat koz nia min den érin tett nek.

(2) Az ülés meg kez dé se kor a kol lé gi um ve ze tõ je – bi -
zott sá gi ülés ese tén a Bi zott ság el nö ke – is mer te ti a nyi -
lat ko za to kat. Vita ese tén ér de mi dön tés csak az össze -
fér hetetlenségrõl való ha tá ro zat ho za talt köve tõen hoz -
ha tó.

(3) Az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sá hoz és az ér -
demi dön tés hez szük sé ges ha tá ro zat ké pes ség meg ál la pí tá -
sá nál az össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély nem ve he -
tõ figye lembe.

(4) A kol lé gi um a dön tés ho za ta li el já rást fel ter jesz ti
a Bi zott ság elé, ha – össze fér he tet len sé gi ok ból – a kollé -
giumi ülés az adott dön tés ese tén ha tá ro zat kép te len né
 válik.

(5) Ha a dön tés ho za tal ban az össze fér he tet len ség ál tal
érin tett sze mély vett részt, sza va za tát fi gyel men kí vül kell
hagy ni.

Vegyes és záró rendelkezések

29.  §

(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 ha tá lyát
vesz ti a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló
1993. évi XXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
13/1999. (VIII. 27.) NKÖM ren de let (a továb biak ban: R.),
az R. mó do sí tá sá ról  szóló 5/2000. (III. 8.) NKÖM ren de -
let, az R. mó do sí tá sá ról  szóló 22/2001. (XII. 27.) NKÖM
ren de let, az R. mó do sí tá sá ról  szóló 22/2002. (XI. 22.)
NKÖM ren de let, az R. mó do sí tá sá ról  szóló 2/2004.
(II. 10.) NKÖM ren de let, az R. mó do sí tá sá ról  szóló
19/2004. (IX. 24.) NKÖM ren de let, va la mint az R. mó do -
sí tá sá ról  szóló 1/2005. (I. 7.) NKÖM ren de let.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez

A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai

 1. Épí tõ mû vé sze ti Kol lé gi um
 2. Fo tó mû vé sze ti Kol lé gi um
 3. Ipar mû vé sze ti Kol lé gi um
 4. Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Kol lé gi um
 5. Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um
 6. Könyv tá ri Kol lé gi um
 7. Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um
 8. Le vél tá ri Kol lé gi um
 9. Moz gó kép Kol lé gi um
10. Mú ze u mi Kol lé gi um
11. Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um
12. Nép mû vé sze ti Kol lé gi um
13. Szép iro dal mi Kol lé gi um
14. Szín há zi Kol lé gi um
15. Tánc mû vé sze ti Kol lé gi um
16. Ze nei Kol lé gi um

2. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez

I. Magasabb vezetõi és vezetõi beosztások

Be osz tás meg ne ve zé se
Ve ze tõi pót lék

%

Ma ga sabb ve ze tõ:

 igaz ga tó 300

 gaz da sá gi igaz ga tó 250

Ve ze tõ:

 fõ osz tály ve ze tõ 200

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes 185

 osz tály ve ze tõ 175

 osz tály ve ze tõ-he lyet tes 150

 cso port ve ze tõ 100

II. Közalkalmazotti munkakörök

Mun ka kö rök meg ne ve zé se

Be so ro lás

fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

Kol lé gi u mi tit kár * * * * * *

Pá lyáz ta tá si asszisz tens * * *

Szá mí tó gé pes rend szer gaz da * * * *

Jog ta ná csos *

Bel sõ el len õr * * * *

Gaz da sá gi, mû sza ki, jogi, igaz ga tá si
 szakalkalmazott

* * * *

Gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si ügy in té zõ * * * *

Ügy vi te li al kal ma zott * * * *

Mû sza ki, fenn tar tá si, üzem vi te li al kal ma zott, szak -
mun kás, se géd mun kás, ki se gí tõ  alkalmazott

* * * *
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3. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez

Minõsítési lap

1. Sze mé lyi ada tok

 Név (le ány ko ri név): .....................................................................................................................................................

 Any ja neve: ...................................................................................................................................................................

 Szü le té si he lye: .............................................................................................................................................................

 Szü le té si ide je: ..............................................................................................................................................................

2. Mun ka kör re vo nat ko zó ada tok

 Mun ka kö re: ...................................................................................................................................................................

 Szak kép zett sé ge: ...........................................................................................................................................................

 A jog sza bály ban elõ írt, mun kál ta tó ál tal meg ha tá ro zott al kal ma zá si fel té te lek: ..........................................................

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

 Mun ka kö ri fel ada tok: ....................................................................................................................................................

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

3. Szem pon tok a szak mai te vé keny ség meg íté lé sé hez:

a) a mun ka kör szem pont já ból fon tos szak mai is me re tek és jár tas ság foka;

b) hi va tás tu dat;

c) fe le lõs ség ér zet;

d) íté lõ ké pes ség, elem zõ kész ség;

e) pon tos ság a mun ká ban;

f) szor ga lom, igye ke zet;

g) kap cso lat te rem tõ, -fenn tar tó ké pes ség;

h) szó be li és írás be li ki fe je zõ kész ség;

ve ze tõ ese tén ezen túl me nõ en:

i) a ve ze tett szer ve ze ti egy ség te vé keny sé gé nek szín vo na la;

j) a mun ka szer ve zett sé ge.

4. Egyéb szem pon tok

A mi nõ sí tett al kal mas sá gá nak meg íté lé se (a 2–3. pon tok alap ján).

A mi nõ sí tést a mi nõ sí tet tel meg is mer tet tem.

Kelt: .........................................................................

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

a mi nõ sí tõ neve alá írá sa, be osz tá sa
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A nemzeti kulturális örökség miniszterének
10/2006. (V. 9.) NKÖM

rendelete

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira
vonatkozó szabályokról

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 93.  §-a (2) be kez dé sé nek
m) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi -
va tal (a továb biak ban: Hi va tal) a Tv. 44.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban, il let ve (2) és (4) be kez dé sé ben, 63.  §
(1)–(5) be kez dé sé ben, 65.  §-ában, 67–68.  §-ában és
86.  §-ában meg ha tá ro zott el já rá sa i ra ter jed ki.

(2) A Hi va tal a ha tó sá gi el já rá sa i ban 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.) és a Tv.
ren del ke zé sei sze rint jár el.

(3) A Hi va tal el sõ fo kú szer ve ze ti egy sé ge i nek ille té -
kességét va la mely ügy ben a kul tu rá lis örök sé gi elem fek -
vé se, il let ve õr zé si (fel ta lá lá si) he lye ha tá roz za meg.

2.  §

(1) A Hi va tal el já rá sa i ban köz re mû kö dõ ta nács adó tes -
tü le tek az Örök ség vé del mi Ta nács adó Tes tü let, az Ása tá si
Bi zott ság, a Mû em lé ki Terv ta nács és a Kul tu rá lis Ja vak
Bi zott sá ga. A ta nács adó tes tü le te ket a Hi va tal mû köd te ti.
A ta nács adó tes tü le tek mun ká já ban való rész vé tel tisz te -
let díj jal jár, amely jut ta tás fel té te le i rõl és mér té ké rõl a Hi -
va tal el nö ke ha tá roz.

(2) Az Örök ség vé del mi Ta nács adó Tes tü let 9 tag ját a
Mû em lé ki Terv ta nács, az Ása tá si Bi zott ság és a Kul tu rá lis
Ja vak Bi zott sá gá nak 3-3 tag já ból 2 évre a Hi va tal el nö ke
kéri fel. A tes tü let a je len tõ sebb szak mai ügyek ben, va la -
mint a má sod fo kú dön té sek elõ ké szí té sé ben ho zott ál lás -
fog la lá sa i val se gí ti a Hi va tal el nö ké nek mun ká ját.

(3) Az Ása tá si Bi zott ság 9 tagú szak mai ta nács adó tes -
tü let, amely a ré gé sze ti örök ség gel kap cso la tos el sõ fo kú
ha tó sá gi, il let ve egyéb szak mai dön té sek elõ ké szí té sé ben
se gí ti a Hi va tal mun ká ját, va la mint a ré gé sze ti örök sé get
érin tõ ál ta lá nos szak mai kér dé sek ben ál lás fog la lá so kat ad
ki. A bi zott ság 2 tag ját a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia,
2 tag ját a ré gé sze ti tan szék kel ren del ke zõ egye te mek,
4 tag ját az or szá gos és me gyei (fõ vá ro si) mú ze u mok,
1 tag ját a kör nye zet vé de le mért fe le lõs tár ca je lö lé se alap -
ján 2 év re a Hi va tal el nö ke kéri fel.

(4) A Mû em lé ki Terv ta nács 11 tagú szak mai ta nács adó
tes tü let, amely a mû em lé kek kel kap cso la tos egyes elsõ -
fokú ha tó sá gi, il let ve egyéb szak mai dön té sek elõ ké szí té -
sé ben se gí ti a Hi va tal mun ká ját; tag ja it – a mû em lé ki szak -
te rü let szak mai irá nyí tá sát el lá tó ve ze tõ elõ ter jesz tése
alap ján – 2 évre a Hi va tal el nö ke ne ve zi ki. A terv ta nács
el nö ke és 3 tag ja a Hi va tal mun ka tár sai kö zül ke rül ki,
 további 2 tag já ra az MTA Épí té szet tör té ne ti és Mû em lé ki
Bi zott sá ga, 3 tag já ra a Ma gyar Épí tész ka ma ra, va la mint
to váb bi 2 tag já ra (együt te sen) az egye te mi szin tû épí tész -
kép zést foly ta tó fel sõ fo kú tan in téz mé nyek tesz nek ja vas -
la tot.

(5) A Kul tu rá lis Ja vak Bi zott sá ga 8 tagú szak mai
 tanácsadó tes tü let, amely a kul tu rá lis ja vak kal kap cso la tos
egyes el sõ fo kú ha tó sá gi, il let ve egyéb szak mai dön té sek
elõ ké szí té sé ben se gí ti a Hi va tal mun ká ját. A bi zott ság
1-1 tag ját a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, az Or szá -
gos Szé ché nyi Könyv tár, a Szép mû vé sze ti Mú ze um,
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár, a Ma gyar Mû tárgy- és Ré gi -
ség ke res ke dõk Or szá gos Szö vet sé ge, va la mint a Hi va tal
Mû tárgy fel ügye le ti Iro dá já nak je lö lé se alap ján 2 évre
a Hi va tal  elnöke kéri fel.

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) be avat ko zás: a kul tu rá lis örök ség ele mei ren del te té -

sét és meg je le né sét egé szé ben vagy rész le te i ben meg vál -
toz ta tó épí té si, ku ta tá si, il let ve res ta u rá to ri te vé keny ség;

b) épít mény: mû em lé ki vé de lem alatt álló épü le tek,
épít mé nyek, il le tõ leg azok szer ke ze tei, így kü lö nö sen a
föld alat ti ala po zá sok és épü let ré szek, a tar tó-, bur ko ló- és
dí szí tõ ele mek, a va ko lat ré te gek;

c) ku ta tá si terv: vé dett épít mé nyen ter ve zett ron cso lá -
sos vizs gá lat en ge dé lye zé sé nek el bí rá lá sá hoz ké szü lõ do -
ku men tum, amely nek tar tal maz nia kell a ter ve zett be avat -
ko zás ál tal érin tett épít mény, épít mény ré szek vagy kép zõ-
és ipar mû vé sze ti tar to zé kok le írá sát, épít mény és épít -
mény ré szek ese té ben leg alább M=1:100-as fel mé ré si raj -
zot, a ku ta tás elõt ti ál la pot fény ké pes do ku men tá lá sát; a
mun ka cél ját, a ter ve zett be avat ko zás mér té két, idõ tar ta -
mát; az ide ig le nes ál lag meg óvás ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket; egye di tech no ló gia al kal ma zá sa ese tén an nak le írá -
sát az el bí rá lás hoz szük sé ges do ku men tá ci ó val;

d) ku ta tá si do ku men tá ció: egy ob jek tum ron cso lá sos
vizs gá la tát le zá ró do ku men tá ció, amely nek tar tal maz nia
kell az épü let ku ta tás le írá sát; a ku ta tá si ered mé nyek össze -
fog la lá sát; a ku ta tás raj zi és fény ké pes do ku men tá lá sát;
hely re ál lí tá si, il let ve res ta u rá lá si ja vas la tot, a fel hasz nált
szak iro dal mat, a tör té ne ti for rá so kat és ezek fel dol go zá sát;

e) rek lám: a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény (a továb biak ban: Rtv.) 2.  §-ának
h) pont já ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi rek lám, to váb bá az
épít mény (he lyi ség) ren del te té sé re, tu laj do no sá ra vo nat -
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ko zó, köz te rü let rõl lát ha tó fel ira tot, áb rát vagy fi gu rát tar -
tal ma zó fe lü let, ön ál ló an sze relt épü let tar to zék (cé gér), a
pár tok vá lasz tá so kon való rész vé te lé nek, je lölt jé nek, tá -
mo ga tá sá ra fel szó lí tó po li ti kai, va la mint a tár sa dal mi célú
hir de tés;

f) rek lám hor do zó: rek lám köz zé té te le cél já ból épít mé -
nyen vagy azon kí vül el he lye zett esz köz;

g) res ta u rá lás: mû em lé ke ken, azok tar to zé ka ként vé -
dett kép zõ- és ipar mû vé sze ti al ko tá so kon, va la mint vé det -
té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja va kon ha tó sá gi en ge déllyel
vég zett mû vé sze ti al ko tó te vé keny ség, mely nek cél ja a
tárgy vagy tárgy együt tes kon zer vá lá sa, il le tõ leg esz té ti kai
hely re ál lí tá sa;

h) rész le ges bon tás: az épí té si, ki vi te le zé si te vé keny -
ség gel össze füg gés ben vég zett szük ség sze rû bon tá si mun -
kák ki vé te lé vel min den olyan szer ke ze tet-te her hor dó szer -
ke ze tet érin tõ át ala kí tás, amely a vé dett épít mény alap te rü -
le té nek vég le ges csök ke né sé hez, egyes ré sze i nek meg -
sem mi sü lé sé hez ve zet, fel té ve, hogy az nem jár a vé det té
nyil vá ní tást meg ala po zó mû em lé ki ér ték je len tõs sérel -
mével.

Építésügyi hatósági eljárások

4.  §

Mû em lé ken vég zett, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez
kö tött mun kák ese té ben a Hi va tal épí tés ügyi ha tó ság ként
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.) és az
an nak vég re haj tá sá ról ren del ke zõ, az egyes épít mé nyek -
kel, épí té si mun kák kal és épí té si te vé keny ség gel kap cso la -
tos épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ról  szóló
46/1997. (XII. 29.) KTM ren de let (a továb biak ban:
KTM r.), il let ve az egyéb épí té si sza bá lyok alap ján jár el,
az e ren de let ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel.

[A Tv. 63.  §-a (1) bekezdésének a) pontjához]

5.  §

(1) A Tv. 63.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a mû -
em lé kek kel kap cso la tos elvi épí té si, épí té si, bon tá si, ren -
del te tés meg vál toz ta tá si, va la mint a fenn ma ra dá si en ge -
dély irán ti ké re lem hez – az épí tés ügyi en ge dé lye zé si el já -
rás ban meg je lölt tar tal mi kel lé ke ken túl – mel lé kel ni kell a 
meg lé võ (a vál toz ta tás elõt ti) ál la pot ra vo nat ko zó, leg -
alább 1:100 mé ret ará nyú fel mé ré si ter vet, fo tó do ku men tá -
ci ót. Hom lok za tot érin tõ mun kák ese té ben mel lé kel ni kell
to váb bá a hom lok zat ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó mû sza ki ter -
vek és le írá sok mel lett szí ne zé si váz la tot, az érin tett ut ca -
kép(ek) raj zi és fény ké pi áb rá zo lá sát.

(2) A ter ve zett be avat ko zás mér té ké tõl és jel le gé tõl füg -
gõ en a Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem hez egyéb mel -
lék le te ket is elõ ír hat, így kü lö nö sen

a) elõ ze tes ku ta tást igény lõ mun kák ese té ben a ku ta tá si 
do ku men tá ci ót,

b) az in gat lan épí tés tör té ne té re vo nat ko zó ada to kat,
c) di ag nosz ti kai vizs gá la tok ered mé nyét,
d) rész let raj zo kat,
e) kert épí té sze ti ter vet,
f) bel sõ épí té sze ti és (meg)vi lá gí tá si ter vet,
g) épü let gé pé sze ti és elekt ro mos ter vet.

(3) A Hi va tal az en ge dély meg adá sát meg ta gad ja, ha
a) a ter ve zett te vé keny ség kö vet kez té ben a mû em lék

jel le gét, tör té nel mi je len tõ sé gét, hi te les sé gét, ere de ti esz -
mei je len tõ sé gét je len tõ sen sér tõ ál la pot jön ne lét re,

b) a ter ve zett te vé keny ség a mû em lék arány rend sze rét
ront ja, ér té kei ér vény re ju tá sát gá tol ja,

c) a ter ve zett be avat ko zás mû em lé ki ér ték pusz tu lá sát
ered mé nyez né.

(4) A Hi va tal az en ge dély meg adá sát meg ta gad hat ja, ha
a) a ter ve zett te vé keny ség kö vet kez té ben a mû em lék

jel le gét, tör té nel mi je len tõ sé gét, hi te les sé gét, ere de ti esz -
mei je len tõ sé gét csök ken tõ ál la pot jön ne lét re,

b) a be nyúj tott terv a ku ta tá si ered mé nyek fi gyel men
kí vül ha gyá sá val ké szült.

(5) A Tv. 45.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti rész -
le ges bon tás csak a mû em lék fenn tart ha tó hasz ná la tá nak
biz to sí tá sa mel lett en ge dé lyez he tõ.

(6) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem ese té -
ben az épí tés ügyi en ge dé lye zé si el já rás ban meg je lölt tar -
tal mi kel lé ke ken túl fo tó do ku men tá ci ót kell be nyúj ta ni.

(7) Hasz ná lat ba vé te li en ge dély hez nem kö tött épí té si
mun kák be fe je zé sét a Hi va tal nál 8 na pon be lül je len te ni
kell. A be je len tés hez fo tó do ku men tá ci ót kell mel lé kel ni.
A be je len tés el mu lasz tá sa az en ge dély nél kü li hasz ná lat
jog kö vet kez mé nye it von ja maga után.

6.  §

(1) Az élet- és va gyon biz ton ság ér de ké ben szük sé ges,
azon na li be avat ko zást igény lõ mun kák ki zá ró lag a ve -
szély el há rí tás ra, il let ve a vé dett in gat lan ren del te tés sze rû
hasz ná la tá nak biz to sí tá sá ra ter jed het nek ki. Azon na li be -
avat ko zás ke re té ben sem vé gez he tõ a vé dett épít mény tel -
jes bon tá sa.

(2) Az azon na li be avat ko zást igény lõ mun kák ha tó sá gi
en ge dély nél kül is el kezd he tõk, el kez dé sü ket azon ban a
Hi va tal nak ha la dék ta la nul je len te ni kell. A be je len tés el -
mu lasz tá sa ese tén az en ge dély nél kül vég zett mun kák jog -
kö vet kez mé nye it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben a Hi va tal a be je len -
tést köve tõen ha la dék ta la nul hely szí ni szem lét tart.
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[A Tv. 63.  §-a (1) bekezdésének b) pontjához]

7.  §

(1) A Tv. 63.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti, mû -
em lék in gat lant érin tõ te lek ala kí tá si ügyek ben a Hi va tal az 
Étv. és a te lek ala kí tás ról  szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren -
de let alap ján jár el.

(2) A Hi va tal a te lek ala kí tást meg ta gad hat ja, ha
a) a ter ve zett te lek fel osz tás és te lek ha tár-ren de zés nem

ve szi figye lembe a tör té ne ti te le pü lés szer ke ze tet, a tör té -
ne ti ut ca vo na lat;

b) a ter ve zett te lek fel osz tás a mû em lék hez tar to zó ere -
de ti in gat lan te rü let meg osz tá sá ra irá nyul, füg get le nül at -
tól, hogy a terv sze rin ti in gat lan egye bek ben meg fe lel az
Étv. és az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let, il -
let ve a he lyi épí té si sza bály zat vo nat ko zó elõ írásainak.

(3) A te lek ala kí tá si el já rá sok so rán tö re ked ni kell a tör -
té ne ti te le pü lés szer ke zet sa já tos sá ga i nak meg õr zé sé re, a
ko ráb ban tör té ne ti leg össze tar to zó, il le tõ leg rész ben vé -
dett in gat lan ré szek új ra egye sí té sé re.

(4) A te lek ala kí tá si el já rás a vé dett ség ha tá lyát nem
érin ti, va la mennyi lét re jö võ in gat lan ra, amely re az el já rás
meg in dí tá sa kor mû em lé ki vé de lem vo nat ko zott, a vé de -
lem to vább ra is fenn áll.

Örökségvédelmi hatósági (szakhatósági)
eljárások

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjaihoz]

8.  §

(1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek a)–b) pont jai alap ján a
vé det té nyil vá ní tott ré gé sze ti le lõ he lyen a Hi va tal örök -
ség vé del mi ha tó sá gi en ge dé lye szük sé ges a kö vet ke zõ
– egyéb ként más ha tó sá gi en ge dély hez nem kö tött – te vé -
keny sé gek hez:

a) min den 30 cm mély sé get meg ha la dó föld mun ká hoz,
így kü lö nö sen: ke rí tés, lég ve ze ték, osz lop föld be ál lí tá sá -
hoz, fa ül te tés hez, tus kó ir tá sos fa ki ter me lés hez, ri go lí ro -
zás hoz, me li o ri zá ci ó hoz, szõ lõ és gyü möl csös te le pí té sé -
hez, az 1 mé tert meg nem ha la dó te rep ren de zés hez,

b) ka vics-, föld- és anyag de pó, il let ve fel töl tés, töl tés
lé te sí té sé hez,

c) a le lõ hely ren del te té sé nek, mû ve lé si ágá nak meg vál -
toz ta tá sá hoz,

d) a le lõ he lyen ta lál ha tó ré gé sze ti em lé kek meg óvá si,
kon zer vá lá si mun ká la ta i hoz,

e) a le lõ he lyen lévõ épít mény, vagy en nek ma rad vá -
nyai bár mely te rep szin ti, vagy az alat ti pad ló já nak meg -
bon tá sá hoz.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a ter ve zett te vé keny ség vég zé sé nek pon tos hely szí -

nét, föld raj zi ki ter je dé sét is meg ha tá ro zó le írást, il le tõ leg
hely szín raj zot (tér ké pet),

b) a ter ve zett te vé keny ség meg ne ve zé sét, le írá sát és az
eh hez szük sé ges fo tó- és terv do ku men tá ci ót,

c) a te vé keny ség gel érin tett in gat la nok tu laj do no sa i -
nak, va gyon ke ze lõ jé nek, ha szo nél ve zõ i nek hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tát.

(3) A tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben az en ge dé lye zé si
el já rás so rán hely szí ni szem lét kell tar ta ni.

(4) A Hi va tal az en ge dé lyé ben fel té te le ket ír hat elõ.

(5) A Hi va tal az en ge dély meg adá sát meg ta gad hat ja, ha
a ter ve zett te vé keny ség kö vet kez té ben a le lõ hely meg sem -
mi sül ne vagy rész le ges ál lag rom lá sa kö vet kez ne be.

(6) A Hi va tal en ge dé lye az er rõl  szóló ha tá ro za tá nak
vég re hajt ha tó vá vá lá sá tól szá mí tott 1 év után ér vé nyét
vesz ti, ki vé ve, ha az en ge dé lye zett te vé keny sé get meg -
kezd ték és 2 éven be lül a 8.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rin ti be je len tés meg tör tént.

(7) Az en ge dé lye zett mun kák be fe je zé se vo nat ko zá sá -
ban az 5.  § (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének
 c) és e) pontjaihoz]

9.  §

(1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek c) és e) pont jai alap ján, 
mû em lék in gat la non az épí té si en ge dély nél kül vé gez he tõ
be avat ko zá sok kö zül a Hi va tal örök ség vé del mi ha tó sá gi
en ge dé lyét kell kér ni a kö vet ke zõk höz:

a) te tõ szer ke zet fel újí tá sa, hely re ál lí tá sa, át ala kí tá sa,

b) a tetõ hé ja za tá nak cse ré je, te tõ ab lak, te tõ fel épít -
mény, hó fo gó, eresz- és le fo lyó csa tor na és tar to zé kai fel -
sze re lé se, át ala kí tá sa, cse ré je,

c) ké mény át ala kí tá sa,

d) hom lok za ton – tar tó szer ke ze ti át ala kí tást nem
igény lõ – dí szít mé nyek és sze rel vé nyek (kü lö nö sen: cí -
mer, zász ló tar tó, cég- és cím táb la, ki ra kat szek rény, re dõny 
stb.) el he lye zé se, át ala kí tá sa, el tá vo lí tá sa,

e) hom lok za ti lá ba zat, jár da ké szí té se, ja ví tá sa, cse ré je, 
el tá vo lí tá sa,

f) nyí lás zá rók és rá csok el he lye zé se, át ala kí tá sa, át he -
lye zé se, cse ré je, el tá vo lí tá sa, fel újí tá sa,

g) ka pu ká va, ke rék ve tõ, pin ce le já ró át ala kí tá sa,

h) bur ko la tok, fal fe lü le tek fel újí tá sa, cse ré je,

i) bel sõ dí szít mé nyek, sze rel vé nyek, fû tõ be ren de zé sek
el he lye zé se, el tá vo lí tá sa, át ala kí tá sa, át szí ne zé se,

j) az épü let hez tar to zó tör té ne ti ér té kû vi lá gí tó tes tek és
be ren de zé sek el tá vo lí tá sa, fel újí tá sa, ja ví tá sa, cse ré je,
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k) épü let gé pé sze ti és elekt ro mos rend sze rek, be ren de zé -
sek el he lye zé se, fel újí tá sa, át ala kí tá sa, cse ré je, el tá vo lí tá sa,

l) ke rí tés lé te sí té se, fel újí tá sa, át ala kí tá sa, át szí ne zé se,
el tá vo lí tá sa,

m) utó la gos fal szi ge te lés ké szí té se,
n) vá lasz fa lak épí té se, bon tá sa, át épí té se,
o) te rep ren de zés.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az épít te tõ – Étv. sze rin ti – épí té si jo go sult sá gá nak

iga zo lá sát,
b) az épí té si mun ka en ge dé lye zé si terv do ku men tá ci ó -

ját, a szük sé ges rész let raj zok kal, szí ne zé si terv vel (4 pél -
dány ban),

c) 1:100 mé ret ará nyú fel mé ré si és fo tó do ku men tá ci ót az in -
gat lan (az érin tett in gat lan rész) be avat ko zás elõt ti ál la po tá ról,

d) az épí tész ter ve zõ nyi lat ko za tát a mû em lé ki kö ve tel -
mé nyek ér vény re jut ta tá sá ról.

(3) A ter ve zett be avat ko zás jel le gé tõl füg gõ en a ké re -
lem hez

a) a szük ség sze rint el vég zett ku ta tá sok do ku men tá ci ó -
ját (2 pél dány ban),

b) te tõ szer ke ze ti mun kák ese tén fa anyag vé del mi és
sta ti kai szak vé le ményt,

c) ké mény át ala kí tá sa ese tén ké mény sep rõ szak vé le -
ményt,

d) hom lok zat fel újí tás és utó la gos fal szi ge te lés ese tén a 
fal di ag nosz ti kai vizs gá lat ered mé nyét
kell mel lé kel ni.

(4) A tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben az en ge dé lye zé si
el já rás so rán hely szí ni szem lét kell tar ta ni.

(5) A ter ve zett be avat ko zás mér té ké tõl és jel le gé tõl füg -
gõ en a Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem hez egyéb mel -
lék le te ket is elõ ír hat, így kü lö nö sen

a) hely szí ni épí tés tör té ne ti ku ta tás el vég zé sét,
b) az in gat lan épí tés tör té ne té re vo nat ko zó ada tok be -

szer zé sét,
c) épü let di ag nosz ti kai ku ta tás el vég zé sét.

(6) Az en ge dély meg ta ga dá sa vo nat ko zá sá ban az 5.  §
(3)–(4) be kez dé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(7) A Hi va tal en ge dé lye az er rõl  szóló ha tá ro za tá nak
vég re hajt ha tó vá vá lá sá tól szá mí tott 1 év után ér vé nyét
vesz ti, ki vé ve, ha az en ge dé lye zett te vé keny sé get meg -
kezd ték és 2 éven be lül a 9.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rin ti be je len tés meg tör tént.

(8) Az en ge dé lye zett mun kák be fe je zé se vo nat ko zá sá -
ban az 5.  § (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének
d) pontjához]

10.  §

(1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján, mû -
em lé ke ken – a KTM r. ha tá lya alá nem tar to zó – rek lám,
rek lám hor do zó el he lye zé se en ge dély kö te les.

(2) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti ké re -
lem nek – a KTM r.-ben meg je löl te ken túl – tar tal maz nia
kell:

a) a mû em lék nek a rek lám, rek lám hor do zó ál tal érin tett 
tel jes hom lok za tát áb rá zo ló (a be avat ko zás elõt ti és a ter -
ve zett ál la pot ra vo nat ko zó) do ku men tá ci ót 1:100-as mé -
ret arány ban,

b) az adott mû em lék kör nye ze té nek a be avat ko zás elõt -
ti ál la po tát be mu ta tó fo tó do ku men tá ci ót (kör nye zet, ut ca -
kép),

c) a rek lám, rek lám hor do zó szer ke ze té nek, anya gá nak,
a fel irat be tû tí pu sá nak meg ha tá ro zá sát, szí ne zé sét, a meg -
vi lá gí tás mód ját, va la mint a mû em lék épü let hez való csat -
la koz ta tá sa mû sza ki meg ol dá sá nak rész let ter ve it, va la -
mint

d) a be avat ko zás mér té ké tõl füg gõ en a ter ve zett el he -
lye zés mel let ti 2-2 ten gelyt ma gá ba fog la ló hom lok zat sza -
kaszt áb rá zo ló 1:50 lép té kû do ku men tá ci ót.

(3) Rek lám, rek lám hor do zó el he lye zé se ak kor en ge dé -
lyez he tõ, ha az

a) a mû em lék tör té ne ti, esz té ti kai ér té ke i hez iga zo dik,
b) szí ne, meg vi lá gí tá sa, anya ga és mé re te  miatt nem

csök ken ti a mû em lé ki ér té kek ér vé nye sü lé sét.

(4) Az en ge dély ha tá ro zott idõ re is ad ha tó, a ha tá ro zott
idõ le tel te után ké re lem re – amennyi ben an nak fel té te lei
vál to zat la nul fenn áll nak – meg hosszab bít ha tó.

(5) Az en ge dély le jár ta után a rek lám, rek lám hor do zó
el tá vo lí tá sá ért és az ere de ti ál la pot vissza ál lí tá sá ért a rek -
lám köz zé te võ je [Rtv. 2.  § a) pont] és a rek lá mo zó [Rtv.
2.  § r) pont] egye tem le ge sen fe le lõs.

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének e) pontjához]

11.  §

(1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a Hi -
va tal tól

a) ku ta tá si en ge délyt kell kér ni mû em lé ki vé de lem alatt 
álló épít mé nyek fi zi kai be avat ko zás sal, min ta vé tel lel, ron -
cso lás sal járó vizs gá la tá hoz (elem zé sé hez),

b) res ta u rá to ri ku ta tá si en ge délyt kell kér ni a mû em lék
tar to zé kát (al ko tó ré szét) ké pe zõ mû em lék ként vé dett kép -
zõ- és ipar mû vé sze ti al ko tás ron cso lá sos vizs gá la tá hoz.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a ku ta tás sal érin tett kul tu rá lis örök sé gi elem azo no -

sí tás ra al kal mas meg je lö lé sét,
b) az érin tett örök sé gi elem mel ren del kez ni jo go sul tak

hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát,
c) ku ta tá si szak te rü le ten ként a ku ta tást vég zõ fe le lõs

szak em ber ne vét, cí mét, ku ta tá si jo go sult sá gá nak igazo lását,
d) ku ta tá si szak te rü le ten ként ku ta tá si ter vet.
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(3) A Hi va tal en ge dé lye az er rõl  szóló ha tá ro za tá nak
vég re hajt ha tó vá vá lá sá tól szá mí tott 1 év után ér vé nyét
vesz ti, ki vé ve, ha az en ge dé lye zett te vé keny sé get meg -
kezd ték, és 2 éven be lül az 11.  § (6) be kez dé sé ben fog -
laltak sze rin ti be je len tés meg tör tént.

(4) A Hi va tal en ge dé lyé ben fel té te le ket ír hat elõ.

(5) Az en ge dély meg ta ga dá sa vo nat ko zá sá ban az 5.  §
(3)–(4) be kez dé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(6) Az en ge dé lye zett ku ta tás be fe je zé sét 8 na pon be lül a 
Hi va tal nál be kell je len te ni.

(7) Ha a ku ta tás köz ben az épít ménnyel össze füg gés ben
olyan kö rül mény me rül fel, amely a ku ta tá si terv mó do sí -
tá sát te szi szük sé ges sé, a ké rel me zõ kö te les azt ha la dék ta -
la nul be je len te ni a Hi va tal nál.

(8) A ké rel me zõ a ku ta tás be fe je zé sét kö ve tõ 90 na pon
be lül kö te les a Hi va tal nak ku ta tá si, il let ve res ta u rá to ri ku -
ta tá si do ku men tá ci ót be nyúj ta ni, mely tar tal maz za:

a) a ku ta tás tár gyát ké pe zõ kul tu rá lis örök sé gi elem tör -
té ne ti le írá sát,

b) a ku ta tás fo lya ma tá nak le írá sát, ered mé nyé nek
össze fog la lá sát, raj zi, és fény ké pes do ku men tá lá sát,

c) a fel hasz nált szak iro dal mat, a tör té ne ti for rá so kat és
ezek fel dol go zá sát,

d) hely re ál lí tá si, il let ve res ta u rá lá si ja vas la tot.

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének g) pontjához]

12.  §

(1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján mû -
em lé ki vé de lem alatt álló in gat la non – a KTM r. ha tá lya
alá nem tar to zó – fa ki vá gá sa, nö vény zet te le pí té se, to váb -
bá te rep ren de zés csak a Hi va tal en ge dé lyé vel vé gez he tõ.
A Hi va tal örök ség vé del mi ha tó sá gi en ge dé lye szük sé ges a 
mû em lék hez tar to zó kert vagy ud var meg je le né sét tar tó san 
be fo lyá so ló kert épí té sze ti mun kák (ker ti épít mény, tám fal, 
me den ce, te rep lép csõ, bur ko la tok épí té se) el vég zé sé hez,
amennyi ben azok nem tar toz nak a KTM r. ha tá lya alá.

(2) A ké re lem hez az in gat lan nal ren del kez ni jo go sul tak
hoz zá já ru lá sa mel lett leg alább 1:200 mé ret ará nyú hely -
szín raj zot, va la mint a ter ve zett át ala kí tás jel le gé nek meg -
fe le lõ épí té sze ti, il let ve kert épí té sze ti terv do ku men tá ci ót
kell csa tol ni.

(3) A Hi va tal en ge dé lyé ben fel té te le ket ír hat elõ.

(4) Az en ge dély meg ta ga dá sá ra az 5.  § (3)–(4) be kez dé sé -
ben, az en ge dély ér vé nyes sé ge vo nat ko zá sá ban pe dig a 8.  §
(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének h) pontjához]

13.  §

(1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek h) pont ja alap ján a mû -
em lék egyes ré szei, szer ke ze ti ele mei más hely re szál lí tá -
sá ra, át he lye zé sé re irá nyu ló ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) tu laj do no si hoz zá já ru lást,
b) az át he lye zés elõt ti ál la pot tel jes körû dokumentá -

cióját, a ter ve zett mun ka jel le gé tõl füg gõ en fel mé rés sel,
fo tó do ku men tá ci ó val,

c) az át he lye zés meg va ló sí tá sá nak rész le tes mû sza ki
do ku men tá ci ó ját,

d) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát a szál lí tás kö rül mé nye i rõl
és biz ton sá gá ról,

e) a be fo ga dó nyi lat ko za tát az új he lyen tör té nõ el he -
lye zés és a fo lya ma tos meg óvás fel té te le i nek tel jes körû
biz to sí tá sá ról.

(2) Mû em lék tar to zé kát (al ko tó ré szét) ké pe zõ mû em -
lék ként vé dett kép zõ- és ipar mû vé sze ti al ko tás át he lye zé -
sé re csak res ta u rá tor szak em ber köz re mû kö dé sé vel vé gez -
he tõ.

(3) A Hi va tal en ge dé lye az ab ban fog lalt ha tár idõ el tel -
té ig ér vé nyes.

(4) Az en ge dé lye zett mun kák be fe je zé se vo nat ko zá sá -
ban az 5.  § (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének i) pontjához]

14.  §

(1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek i) pont ja sze rin ti res -
tauráláshoz a Hi va tal en ge dé lye szük sé ges (a továb biak -
ban: res ta u rá lá si en ge dély).

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az in gat lan vagy vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis örök -

sé gi elem azo no sí tás ra al kal mas meg je lö lé sét,
b) a res ta u rá lás tár gyát ké pe zõ örök sé gi elem mel ren -

del kez ni jo go sult(ak) hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát,
c) a res ta u rá lást vég zõ fe le lõs szak em ber(ek) ne vét, el -

ér he tõ sé gét, jo go sult sá gá nak iga zo lá sát,
d) a res ta u rá to ri ku ta tá si do ku men tá ci ót,
e) res ta u rá lá si ter vet 2 pél dány ban.

(3) A res ta u rá lá si terv nek tar tal maz nia kell:
a) a be avat ko zás in do ka it,
b) a be avat ko zást kö ve tõ össz kép, vár ha tó lát vány pon -

tos le írá sát,
c) a res ta u rá lás so rán hasz ná lan dó esz kö zök, anya gok,

el já rá sok, mód sze rek le írá sát.

(4) A Hi va tal in do kolt eset ben az 5.  § (2) be kez dé sé nek
a)–d) pont ja i ban fog lalt mel lék le tek be nyúj tá sát is elõ ír -
hat ja.

(5) A Hi va tal en ge dé lye an nak vég re hajt ha tó vá vá lá sá -
tól szá mí tott 1 év után ér vé nyét vesz ti, ki vé ve, ha az en ge -
dé lye zett te vé keny sé get meg kezd ték, és 3 éven be lül a
14.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti be je len tés meg -
tör tént.
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(6) A be avat ko zás be fe je zé se vo nat ko zá sá ban az 5.  §
(7) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.

(7) A ké rel me zõ a res ta u rá lás be fe je zé sét kö ve tõ 90 na -
pon be lül kö te les a Hi va tal nak res ta u rá lá si do ku men tá ci ót
be nyúj ta ni. A do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell:

a) az el vég zett tech ni kai, tech no ló gi ai, anya gi vizs gá -
la tok le írá sát és ki ér té ke lé sét,

b) a ke ze lé sek, ki egé szí té sek le írá sát az al kal ma zott
anya gok és mód sze rek rész le te zé sé vel,

c) a meg erõ sí tés hez, a fe lü let vagy szer ke zet vé del mé -
hez hasz nált anya gok fel so ro lá sát, to váb bá a fel tá rás mód -
sze re it és anya ga it,

d) rajz- és fo tó do ku men tá ci ót kí sé rõ szö veg gel: a tárgy
res ta u rá lás elõt ti, ke ze lés köz be ni és utá ni, il let ve hely re ál -
lí tás utá ni ál la po tá ról,

e) a to váb bi ke ze lés re és tá ro lás ra vo nat ko zó ja vas la to -
kat.

[A Tv. 63.  §-a (2) bekezdésének j) pontjához]

15.  §

A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé nek j) pont ja sze rin ti ké re lem -
hez mel lé kel ni kell:

a) az érin tett tu laj do nos(ok) hoz zá já ru lá sát,
b) a ter ve zett fény for rás pon tos he lyét és el he lye zé sé -

nek mód ját tar tal ma zó ter vet,
c) a fény for rás fé nye re jé re, fény mi nõ sé gé re (fó ku szált -

ság mér té ke, szín hõ mér sék let stb.), ha tó tá vol sá gá ra, va la -
mint az üze mel te tés idõ be li sé gé re (nap szak, sze zo na li tás
stb.) vo nat ko zó ada to kat,

d) a fény for rás al kal ma zá sá nak cél ját és mód ját, ide ért -
ve a fény su gár rög zí tett vagy hely ze tét vál toz ta tó al kal ma -
zá sát,

e) a fény for rás nak a kul tu rá lis örök sé gi ér ték re vár ha -
tó an ér vé nye sü lõ ha tá sa el bí rá lá sá hoz szük sé ges, lát vány -
ter vet is tar tal ma zó ha tás ta nul mányt.

[A Tv. 63.  §-ának (4) bekezdéséhez]

16.  §

(1) A Hi va tal a Tv. 63.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott jog kö ré ben el jár va szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sát

a) az örök ség vé de lem ér de ke it biz to sí tó fel té te lek hez
köt he ti;

b) meg ta gad hat ja, amennyi ben a ter ve zett be avat ko -
zás sal a kul tu rá lis örök sé gi elem jel le ge, egy sé ge, össz ké -
pe, in gat lan örök sé gi elem ese tén an nak tör té ne ti szer ke ze -
te, a táj jal való kap cso la ta sé rül ne, il let ve fenn tart ha tó
hasz ná la ta nem len ne biz to sít ha tó.

(2) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás irán ti ké re lem hez
a) bon tá si en ge dély ké re lem ese té ben a KTM r.-ben

meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en a ké re lem hez csa tol ni kell
az épü let tel jes fel mé ré si do ku men tá ci ó ját, 1:100 mé ret -
arány ban, va la mint rész le tes fo tó do ku men tá ci ót,

b) elvi épí té si, épí té si, ren del te tés meg vál toz ta tá si
fenn ma ra dá si en ge dé lye zés hez a KTM r.-ben fog lal ta kon
túl me nõ en szí ne zé si váz la tot, ut ca ké pet, fo tó do ku men tá -
ci ót és egyéb raj zi mel lék le tet (tö meg váz lat, pers pek tí va,
fo tó mon tázs),

c) a fák vé del mé rõl  szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. ren -
de let 6.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fa ki vá gás ese tén fény -
ké pet és leg alább 1:200 mé ret arány ban hely szín raj zi váz -
la tot, a ki vá gan dó fa meg je lö lé sé vel
kell mel lé kel ni.

Egyéb örökségvédelmi eljárások

[A Tv. 44.  §-a (2) bekezdésének a) pontjához]

17.  §

(1) A Tv. 44.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján mû -
em lék épü let tár sas ház zá ala kí tá sá hoz a Hi va tal jó vá ha -
gyá sát az in gat lan tu laj do no sa (va gyon ke ze lõ je) kér he ti.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a tár sas há zi ala pí tó ok irat ter ve ze tét,
b) az épü let leg alább 1:100 mé ret ará nyú mû sza ki fel -

mé ré si ter ve it, amely sze rint az ala pí tó ok irat ké szült
(2 pél dány ban).

(3) A jó vá ha gyást a Hi va tal meg ta gad ja, ha a tár sas ház -
zá ala kí tást az ál la mi va gyont az ön kor mány zat ré szé re át -
adó ál lam igaz ga tá si ha tá ro zat ki zár ja.

(4) A jó vá ha gyás meg ta gad ha tó, ha a tár sas há zi ala pí tó
ok irat ból ki tû nõ en olyan tu laj do ni hely zet áll na elõ, amely
a mû em lék tör té nel mi leg ér té kes és egy sé ge sen hasz nált
te re it, tér so ro za ta it olyan mér ték ben meg vál toz tat ná vagy
a ko ráb bi vál toz ta tást úgy rög zí te né, hogy a hi te les tér ál la -
po tok hely re ál lí tá sát je len tõ sen aka dá lyoz ná.

(5) A Hi va tal a be nyúj tott mû sza ki fel mé ré si terv egyik
pél dá nyát a jog erõ re emel ke dé se kor zá ra dé ko lá sát köve -
tõen, a jog erõs ha tá ro zat ra uta ló an meg je löl ve a ké rel me -
zõ nek vissza kül di.

[A Tv. 67.  §-a (3) bekezdésének c) pontjához]

18.  §

(1) A Tv. 67.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján a vé -
det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak köz gyûj te mény ben tör -
té nõ ide ig le nes el he lye zé sét a Hi va tal a tu laj do nos költ sé -
gé re vé gez te ti el.
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(2) Az el he lye zés rõl a Hi va tal ha tá ro za tá ban meg je lölt,
a tárgy nak meg fe le lõ gyûj tõ kör rel ren del ke zõ köz gyûj te -
mény kö te les gon dos kod ni.

(3) A köz gyûj te mény ben tör té nõ el he lye zést csak ha tá -
ro zott idõ re, vagy fel té tel be kö vet kez té ig le het el ren del ni.
Amennyi ben a vé dett kul tu rá lis tárgy ide ig le nes el he lye -
zé sé nek in do kai már nem áll nak fenn, a Hi va tal a ha tár idõ,
il let ve a fel té tel be kö vet ke zé se elõtt is meg szün tet he ti az
ide ig le nes el he lye zést.

(4) A tárgy tu laj don jo gát érin tõ szer zõ dés kö té sek rõl a
tu laj do nos (ke ze lõ) ér te sí ti a Hi va talt.

19.  §

(1) Az en ge dély nél kül vagy at tól el té rõ mó don vég zett
te vé keny sé gek ese tén az épít mény re – amennyi ben a Hi -
va tal a Tv. 67.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö vet kez mé -
nye ket nem al kal maz za – ké re lem re fenn ma ra dá si en ge -
dély ad ha tó.

(2) A fenn ma ra dá si en ge dély ak kor ad ha tó meg, ha a
vég zett mun ka kö vet kez té ben a mû em lék vagy tar to zé ka
nem vagy csak olyan mér ték ben sé rül, amely a vé den dõ ér -
té kek jel le gét, tör té nel mi je len tõ sé gét, hi te les sé gét, ere de ti 
esz mei je len tõ sé gét hát rá nyo san nem be fo lyá sol ja, ér té kei
ér vény re ju tá sát nem gá tol ja.

(3) A fenn ma ra dá si en ge dély ha tá ro zott idõ re, meg ha tá -
ro zott fel té te lek be kö vet kez té ig vagy vissza vo ná sig is
meg ad ha tó.

(4) A fenn ma ra dá si en ge délyt hely re ál lí tá si kö te le zett ség -
gel kell meg ad ni, amennyi ben az en ge dély nél kü li mun ka a
vé dett ér ték to váb bi ká ro so dá sa nél kül ere de ti vagy tör té ne ti
és esz mei je len tõ sé gé nek meg fe le lõ ál la pot ba hoz ha tó.

(5) A fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal -
maz nia kell a be avat ko zás tár gya sze rin ti en ge dé lye zé si el -
já rás ban a jog sza bály ban elõ írt mel lék le te ken túl a hely re -
ál lí tás le he tõ sé gé re vo nat ko zó szak vé le ményt is. Ké re lem
hi á nyá ban az épít te tõ, en nek hi á nyá ban az in gat lan nal ren -
del kez ni jo go sult fel szó lít ha tó a fenn ma ra dá si en ge dély -
ké re lem be nyúj tá sá ra.

(6) A fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sa mel lett örök -
ség vé del mi bír sá got kell ki szab ni.

(7) A sza bály ta lan te vé keny ség gel kap cso la to san elõ írt
hely re ál lí tá si kö te le zett ség nem mi nõ sül örök ség vé del mi
több let költ sé get meg ala po zó ha tó sá gi dön tés nek.

[A Tv. 65.  §-ához]

20.  §

(1) A Tv. 65.  §-a sze rin ti elõ ze tes nyi lat ko zat irán ti ké -
re lem hez csa tol ni kell:

a) az el vég zen dõ vagy foly ta tan dó te vé keny ség le írá -
sát, il let ve meg ha tá ro zá sát,

b) a te vé keny ség gel érin tett kul tu rá lis örök sé gi elem
azo no sí tás ra al kal mas meg je lö lé sét.

(2) A Hi va tal az elõ ze tes nyi lat ko za tá ban ki zá ró lag a
ké re lem ben fog lal tak ról nyi lat koz hat a ren del ke zés re bo -
csá tott do ku men tá ció (rajz, tér kép, fo tó do ku men tá ció)
alap ján.

(3) Az elõ ze tes nyi lat ko zat nem mi nõ sül a Ket. sze rin ti
ha tó sá gi dön tés nek.

(4) Az elõ ze tes nyi lat ko zat alap ján ha tó sá gi en ge dély -
hez kö tött te vé keny ség nem foly tat ha tó.

[A Tv. 68.  §-ához]

21.  §

(1) A Tv. 68.  §-a alap ján örök ség vé del mi több let költ -
ség nek is mer he ti el a Hi va tal, a kul tu rá lis örök ség vé dett
ele me in vég zett, an nak ér té ke i nek ér vény re ju tá sát se gí tõ
olyan mun ká la tok költ sé gét, ame lyek

a) a kö te le zõ kar ban tar tást meg ha lad ják, vagy
b) az el pusz tult vagy el ta kart ko ráb bi épí té sze ti for -

mák, fe lü le tek, kép zõ- és ipar mû vé sze ti rész le tek hely re ál -
lí tá sát szol gál ják.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) tu laj do no si jo go sult sá got iga zo ló ok ira tot,
b) a több let költ ség gel érin tett mun kák is mer te té sét,
c) a több let mun ká ból ere dõ – szám lák kal iga zolt –

költ sé gek rész le te zé sét.

(3) A Hi va tal ál tal el ren delt, a Tv. 68.  §-a alap ján több -
let költ ség igényt meg ala po zó mun kák költ sé ge i nek meg -
té rí té sé re irá nyu ló ké rel met a mun kák be fe je zé sét kö ve tõ
30 na pon be lül a Hi va tal nál be kell nyúj ta ni.

(4) A Hi va tal az el fo ga dott több let költ ség igényt a kö -
vet ke zõ évi költ ség ve té sé ben sze re pel te ti, a több let költ sé -
get a költ ség ve tés jó vá ha gyá sát kö ve tõ 60 na pon be lül a
jo go sult nak ki fi ze ti.

[A Tv. 86.  §-ához]

22.  §

(1) Az ál lam elõ vá sár lá si jo gá nak ér vé nye sí té se ér de ké -
ben a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis örök sé gi elem tu laj do -
no sa az el len ér ték mel lett tör té nõ tu laj don át ru há zás ese tén
kö te les a vé te li aján la tot a Hi va tal nak meg kül de ni, és a tár -
gyat az ab ban fog lalt fel té te lek mel lett, a Ma gyar Ál lam -
nak meg vé tel re fel aján la ni.

(2) Amennyi ben a tu laj do nos a tárgy nem ke res ke del mi
for ga lom ban tör té nõ ér té ke sí té se cél já ból az ér té ke sí tés sel
va la kit meg bíz, ak kor azt az át adás sal egy ide jû leg kö te les
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be je len te ni a Hi va tal nak. Az ér té ke sí tés ben részt ve võk és
a tu laj do nos egye tem le ge sen fe lel nek az elõ vá sár lá si jog
gya kor lá sá ra tör té nõ fel hí vás el mu lasz tá sá ért.

(3) A ke res ke del mi for ga lom ban tör té nõ ér té ke sí tés cél -
já ból át adott, vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak ról – a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – a ke res -
ke dõ (bi zo má nyos) az át vé tel tõl szá mí tott 8 na pon be lül
ér te sí ti a Hi va talt. Ha a vé det té nyil vá ní tó ha tá ro zat nem
tar tal maz ta az elõ vá sár lá si jog ról való ren del ke zést, úgy a
Hi va tal 15 na pon be lül nyi lat ko zik az ál la mot meg il le tõ
elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ról. A ko ráb bi tu laj do nos kö te -
les kö zöl ni az új tu laj do nos sal, hogy az át ru há zott tárgy
vé de lem alatt áll.

(4) Ár ve rés út ján tör té nõ ér té ke sí tés ese tén az ár ve ré si
hir det mény ben az ár ve rés szer ve zõ je, a ke res ke dõ (bi zo -
má nyos, vég re haj tó) kö te les a vé dett ség té nyé rõl és an nak
jog kö vet kez mé nye i rõl tá jé koz ta tást adni, és az ár ve rés
idõ pont ja elõtt leg ké sõbb 15 nap pal a Hi va talt ér te sí te ni.
Amennyi ben a Hi va tal kép vi se lõ je élni kí ván az ál lam elõ -
vá sár lá si jo gá val, az ár ve ré sen a le ütés után ha la dék ta la nul 
kö te les nyi lat koz ni.

(5) Az elõ vá sár lá si jog alap ján ál la mi tu laj don ba ke rült
kul tu rá lis ja vak ke ze lé sé re a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság a Hi va tal ál tal ja va solt köz gyûj te ménnyel köt szer zõ -
dést.

(6) Az elõ vá sár lá si jog alap ján ál la mi tu laj don ba ke rült
vé dett in gat la nok va gyon ke ze lõ jé nek ki je lö lé sé rõl a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gon dos ko dik.

23.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in dult el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

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

a) az örök ség vé del mi ha tás ta nul mány ról  szóló 4/2003.
(II. 20.) NKÖM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § a) pont -
já ban a „[a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM
ren de let (a továb biak ban: R. I.) 1. szá mú mel lék le té nek
6. pont ja]” szö veg rész;

b) az R. 2.  § b) pont já ban az „(R. I. 1. szá mú mellékle -
tének 4. pont ja)” szö veg rész;

c) az R. 2.  § e) pont já ban az „[R. I. 2. szá mú mellékle -
tének 17. pont ja]” szö veg rész;

d) az R. 2.  § f) pont já ban az „[R. I. 23.  § (2) be kez dés
d) pont ja]” szö veg rész; va la mint

e) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM ren -
de let.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
11/2006. (V. 9.) NKÖM

rendelete

egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról,
illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 32. és 39.  §-a alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron
 megyei Ás vány rá ró, 0295/5 hely raj zi szá mú in gat la non
álló szi vattyú ház épü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1928-ban épült
 ásványrárói szi vattyú ház épí té sze ti ér té ke i nek és gé pé sze ti 
be ren de zé sé nek meg õr zé se.

2.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pest me gyei Bi a tor bágy,
Szé che nyi u. 1. szám alat ti, 963/2 hely raj zi szá mú in -
gatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 486/1, 640, 946, 963/1
hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 498/1, 878 és 962 
hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1912-ben épült ma lom 
épí té sze ti ér té ke i nek és ko ra be li gép park já nak meg õr zé se.

3.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest II. ke rü let,
Fran kel Leó út 48. szám alat ti, 14488 hely raj zi szá mú
 ingatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 14489 hely raj zi szá mú
 ingatlant je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.
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(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az egy ko ri Nép gõz für dõ
ma rad vá nya, va la mint a Ma lom ta vat át hi da ló épít mény
épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

4.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest IV. ke rü let,
Váci út 102. szám alat ti, 75835 hely raj zi szá mú in gat lant
és a 75833 hely raj zi szá mú in gat la non álló la kó épü le tet és
házi mû helyt, az e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ hely -
szín raj zon je löl tek sze rint.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 75833 hely raj zi szá mú
 ingatlan fenn ma ra dó ré szét je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 75835 hely raj zi
szá mú mû em lé ki in gat lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la -
mot elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1893–1896 kö zött
épült Ká posz tás me gye ri Víz mû te le pen ta lál ha tó gép ház,
al kat rész rak tár, iro da épü let, há rom la kó épü let, be fo ga dó
szí vó me den ce, kút ház, házi mû hely és a te rü le tet öve zõ
vas be ton ke rí tés épí té sze ti és ipar tör té ne ti ér té ke i nek meg -
õr zé se.

5.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest IV. ke rü let,
Váci út, 75843 hely raj zi szá mú in gat la non álló fel szí ni
víz ki vé te li mû vet.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Fõ vá ro si Víz mû vek
1959-ben épült víz ki vé te li mûve épí té sze ti és ipar tör té ne ti
ér té ke i nek meg õr zé se.

6.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest IV. ke rü let,
Váci út 121. szám alat ti, 76511/6 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 76511/8 hely raj zi szá mú
in gat lant je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Fõ vá ro si Víz mû vek
1959–1967 kö zött épült víz tisz tí tó mûve épí té sze ti és ipar -
tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

7.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest IV. ke rü let,
Váci út 120. szám alat ti, 76504 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Fõ vá ro si Víz mû vek
1893–1896 kö zött épült I. szá mú át eme lõ te le pe épí té sze ti
és ipar tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

8.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest V. ke rü let, Sza -
bad ság tér 17. szám alat ti, 24714 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az Al pár Ig nác ál tal ter -
ve zett, 1902–1907 kö zött épült Tõzs de pa lo ta épí té sze ti ér -
té ke i nek és ki emel ke dõ vá ros ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

9.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
And rás sy út 24. szám alat ti, 29079 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1875-ben Fre und
 Vilmos ter vei alap ján épült la kó ház, va la mint az egy ko ri
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Há rom Hol ló ká vé ház tör té ne ti, épí té sze ti és iparmûvé -
szeti ér té ke i nek meg õr zé se.

10.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
Ó u. 14. szám alat ti, 29190 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad kö ze pén több
pe ri ó dus ban épült klasszi cis ta la kó ház épí té sze ti ér té ke i nek
meg õr zé se.

11.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VII. ke rü let, Kla -
u zál u. 15. szám alat ti, 34416 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 34415, 34417, 34428
hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 34424/1 hely raj zi 
szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát
je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1870-es évek ben épült
his to ri zá ló la kó ház épí té sze ti ér té ke i nek és vá ros ké pi sze -
re pé nek meg õr zé se.

12.  §

(1) Tör té ne ti kert ként mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da -
pest VIII. ke rü let, Il lés u. 25. és Ko rá nyi Sán dor u. 2. szám
alat ti, 36177/2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36171, 36173, 36177/1
hely raj zi szá mú in gat la no kat és a 36172 hely raj zi szá mú
köz te rü le tet je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad elsõ fe lé ben
a Fes te tics-csa lád szá má ra ki épí tett, majd 1847-tõl Egye -
te mi Bo ta ni kus Kert ként mû kö dõ táj ké pi kert, az ún.
 Füvészkert épí té sze ti, táj épí té sze ti és kert tör té ne ti ér té ke i -
nek meg õr zé se.

13.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest IX. ke rü let,
 Lónyay u. 26. szám alat ti, 36973 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36972, 36974, 36975,
36976, 36977, 36981, 36982, 37064/1, 37064/2 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, va la mint a 37018 hely raj zi szá mú
köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá za di la kó ház
1838-ban épült klasszi cis ta ré szé nek, az elsõ ud var egy -
séges meg je le né sé nek és a két ud va ros tér szer ke zet nek
a meg õr zé se.

14.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest X. ke rü let,
41446, 41447 és 41448 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 41449 hely raj zi szá mú
 ingatlant je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
la nok ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog
 illeti meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a sör gyá ri együt tes 1918
elõtt emelt épü le tei, il let ve kert je épí té sze ti, ipar tör té ne ti,
kert tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

15.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XII. ke rü let,
Szent Or bán tér, 9814/2 hely raj zi szá mú in gat la non álló
Kál vá ria-ol tárt.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1890-ben épült Kál -
vária-oltár kép zõ mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

16.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XIII. ke rü let,
Drá va u. 2. szám alat ti, 25662 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 25638, 25639, 25646,
25647, 25654, 25655, 25660 hely raj zi szá mú in gat la no kat, 
a 25649 hely raj zi szá mú köz te rü le tet, va la mint a 25661/2
hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.
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(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az ELMÛ Rt. köz pon ti
te lep he lye tör té ne ti be épí té sé nek, va la mint épületegyüt -
tese épí té sze ti és ipar tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

17.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XIV. ke rü let,
Ste fá nia út 20. szám alat ti, 32822 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 32616/1, 32618/9, 32813, 
32823 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 32617 és
32700/1 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok
 által ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Bál int Zol tán és Jám bor 
La jos ter vei alap ján 1905–1906-ban Li ge ti Mik lós szob -
rász mû vész szá má ra épült sze cesszi ós vil la épü let és mû te -
rem épí té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

18.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XXII. ke rü let,
Anna u. 1–3. szám alat ti, 220689 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 220686, 220691, 220692,
220697, 220699, 220701, 220702, 220703, 220704, 220705,
220706, 220707, 220708, 220709, 220710, 220721, 220722,
223555, 223556, 223557 hely raj zi szá mú in gat la no kat, a
220698, 220700 hely raj zi szá mú köz területeket, va la mint a
220588/1, 220754, 223720 hely rajzi szá mú köz te rü le tek fen -
ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Sa cel lá ry-kas tély és
kert je épí té sze ti, ipar mû vé sze ti és kert épí té sze ti érté -
keinek meg õr zé se.

19.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XXII. ke rü let,
Anna u. 5. szám alat ti, 220683, 220684 és 220686 hely -
rajzi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 220677, 220678, 220679, 
220680, 220681, 220682, 220685, 220687, 220688,
220689, 220721, 220722, 220723, 220725, 223555,
223556, 223557 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a
220588/1, 220754, 220755 hely raj zi szá mú köz te rü le tek
fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az ifj. Ray Re zsõ ál tal ter -
ve zett his to ri zá ló Tör ley-kas tély és kert je épí té sze ti és
kert épí té sze ti ér té ke i nek, va la mint ki emel ke dõ te le pü lés -
ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

20.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XXII. ke rü let,
Plé bá nia u. 11–13. szám alat ti, 220699 hely raj zi szá mú
 ingatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 220696, 220697, 220701, 
223546, 223547, 223548, 223549, 223550 hely raj zi szá -
mú in gat la no kat, a 220698, 220700 hely raj zi szá mú köz -
területeket, va la mint a 220720, 223545, 223551 hely raj zi
szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka -
szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1900 kö rül épült his -
torizáló stí lu sú Czu ba–Du ro zi er-kas tély épí té sze ti ér té ke i -
nek és a te le pü lés kép ben be töl tött ki emel ke dõ sze re pé nek
meg õr zé se.

21.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei  Csajág,
Kos suth L. utca, 491 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
463/2, 464/1, 488, 492/1, 492/2, 492/3 hely raj zi szá mú
 ingatlanokat és a 469, 514/1, 514/2, 514/3 hely raj zi szá mú
köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1809-ben épült re for -
má tus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek, be ren de zé sé nek és
te le pü lés ké pi sze re pé nek meg õr zé se.
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22.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Cso bád, Pe tõ fi S. u. 22. szám alat ti, 116 hely raj zi
szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 31, 32, 33, 34, 35, 114
hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 115, 117 hely raj zi szá mú
köz te rü le te ket, va la mint a 207 hely raj zi szá mú köz te rü let
fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1892 és 1896 kö zött
épült gö rög ka to li kus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek,
 berendezésének, te le pü lés ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

23.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Tol na me gyei Dom bó vár, 
Arany Já nos tér, 224/8 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 151/1, 154, 155/1, 155/2,
155/3, 159, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 163/1, 163/2, 187,
195, 196/4, 197, 219, 220, 221, 224/5, 224/6, 224/7 hely -
raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint az 52/1, 89/4, 89/5,
89/6, 89/7, 222, 223 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti
 ingatlanok ál tal ha tá rolt sza ka sza it je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1810 kö rül épült
klasszi cis ta Ko ro na Szál ló épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i -
nek meg õr zé se.

24.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pest me gyei Gö döl lõ,
Ady End re sé tány 10.–Mar ti no vics u. 2–4. szám alat ti,
5850, 5851/3 és 5851/4 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Grassalkovich-ura -
dalom fõ tisz ti, il let ve szám tar tói la kó há za épí té sze ti és tör -
té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

25.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pest me gyei Gö döl lõ,
Dó zsa György út 2. szám alat ti, 403 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 401 és 402 hely raj zi
 számú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1912-ben Já nos há zy
Lász ló ter vei alap ján sze cesszi ós stí lus ban épült község -
háza épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

26.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron
 megyei Gyõr zá moly, Pat ká nyos-pusz ta, 0241 hely raj zi
szá mon álló szi vattyú ház épü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1928-ban épült pat -
kányos-pusztai szi vattyú ház épí té sze ti ér té ke i nek és gé pé -
sze ti be ren de zé sé nek meg õr zé se.

27.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Vas me gyei Kõ szeg,
 Rákóczi u. 39. szám alat ti, 2332 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2331, 2333, 3159, 3161
hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 2293 hely raj zi szá mú köz -
te rü le tet, va la mint a 2265, 2294, 2295, 2423, 2578/1 hely -
raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza -
ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad ele jén épült
la kó épü let épí té sze ti ér té ke i nek és az ab ban mû kö dõ egy -
ko ri pék ség ere de ti be ren de zé se i nek meg õr zé se.

28.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Lo vász -
he tény, 1 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3, 46, 47/1, 47/2, 49, 50,
77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 78, 79, 112, 113, 114, 115, 116
hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 2, 18, 23, 95/2,
96/1, 96/2, 96/3 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti ingat -
lanok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.
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(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1891–1892-ben épült
his to ri zá ló ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek
és te le pü lés ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

29.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron
 megyei Ma gyar ke reszt úr, Kos suth La jos u. 75. szám alat ti, 
70 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 62, 63, 68, 72, 73/2, 154,
155, 156, 157 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint
a 74/1, 100, 167/1 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti ingat -
lanok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az egy ko ri Ba ditz-kas tély 
épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

30.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Mo hács, 
Sze pes sy tér 7. szám alat ti, 592 hely raj zi szá mú in gat la non 
álló tü dõ pa vi lon épü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 592 hely raj zi szá mú
 ingatlan fenn ma ra dó ré szét je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1936-ban Visy Zol tán
ter vei alap ján mo dern stí lus ban épült tü dõ pa vi lon épí té -
sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

31.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Fej ér me gyei Mór,
 Bajcsy-Zsilinszky u. 12. szám alat ti, 1373 hely raj zi szá mú
in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad elsõ fe lé ben
épült la kó ház épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek, il let ve az
in gat lan be épí té sé nek meg õr zé se.

32.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Sik ló si út 22. szám
alat ti, 19308/9 hely raj zi szá mú in gat la non álló Er reth-vil la 
(ún. kis kas tély) épü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 19308/9 hely raj zi szá mú
in gat lan fenn ma ra dó ré szét je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Pilch An dor ter vei alap -
ján épült bõr gyá ri la kó ház, egy ko ri igaz ga tói vil la épí té -
sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

33.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Haj dú-Bi har me gyei
 Pocsaj, Ár pád u. 103. szám alat ti, 354 hely raj zi szá mú in -
gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 227, 228, 229, 350, 355
hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 376/4 hely raj zi
szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát
je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad kö ze pén
épült népi la kó ház, nyá ri kony ha és góré épí té sze ti ér té ke i -
nek és ere de ti tar to zé ka i nak meg õr zé se.

34.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyei Ra ka maz, Szent Ist ván u. 137. szám alat ti, 584/2
hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 584/5, 587, 588 hely -
rajzi szá mú in gat la no kat, va la mint a 422/2 hely raj zi szá mú 
köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1951 és 1960 kö zött
Zsan da Zsolt ter vei alap ján épült ró mai ka to li kus temp lom
épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

35.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Haj dú-Bi har me gyei
 Sáránd, Nagy u. 46. szám alat ti, 1 hely raj zi szá mú ingat -
lanon álló re for má tus temp lom épü le tét.
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(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1 hely raj zi szá mú in gat -
lan fenn ma ra dó ré szét, a 3, 4/1, 4/2, 7/5, 7/6, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 44, 45, 154/2, 183, 184, 190, 191, 194, 195, 198,
199, 290, 291, 292/1, 292/2, 294/2 hely raj zi szá mú in gat -
la no kat, a 293 hely raj zi szá mú köz te rü le tet, va la mint a 39,
154/46, 356 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok -
kal ha tá ros sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1866-ban ro man ti kus
stí lus ban épült re for má tus temp lom épí té sze ti és tör té ne ti
ér té ke i nek, va la mint be ren de zé sé nek meg õr zé se.

36.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sze ged, Hon véd tér
1. szám alat ti, 3441 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3440 hely raj zi szá mú in -
gat lant, a 3443 hely raj zi szá mú köz te rü le tet és a 3725
hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok kal érint ke zõ
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1941 és 1944 kö zött
Bor sos Jó zsef ter vei sze rint épült mo dern stí lu sú refor -
mátus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek, be ren de zé sé nek és
te le pü lés ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

37.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sze ged, Ká rász u.
16. szám alat ti, 3875/5 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3875/1 és 3875/4 hely -
rajzi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1911-ben Ma gyar Ede
ter vei alap ján épült, sze cesszi ós és his to ri zá ló je gye ket
 ötvözõ la kó épü let épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

38.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sze ged, Lech ner tér
2/A szám alat ti, 2941 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2936 és 2942 hely raj zi
szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1903-ban Kó tay Pál
ter vei alap ján sze cesszi ós stí lus ban épült la kó ház építé -
szeti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

39.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sze ged, Lech ner tér
2/B szám alat ti, 2936 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2884, 2937, 2941 hely -
rajzi szá mú in gat la no kat, va la mint a 2935 hely raj zi szá mú
köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1903-ban Kó tay Pál
ter vei alap ján sze cesszi ós stí lus ban épült la kó ház építé -
szeti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

40.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sze ged, Lech ner tér,
2934/2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2934/1 hely raj zi szá mú
köz te rü le tet je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1883-ban épült, je len -
le gi he lyén 1928 óta álló neo ba rokk Szent Ro zá lia-ká pol -
na épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

41.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sze ged, Mik száth
 Kálmán u. 4. szám alat ti, 3131 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3130, 3132, 3133 hely -
rajzi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1906-ban Li ge ti Béla
ter vei alap ján sze cesszi ós stí lus ban épült la kó épü let épí té -
sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.
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42.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a He ves me gyei Szi ha lom,
Hu nya di út 58. szám alat ti, 3/1 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2, 4 hely raj zi szá mú
 ingatlanokat és az 1070 hely raj zi szá mú köz te rü le tet je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1794-ben épült plé -
bániaépület tör té ne ti és épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

43.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ko má rom-Esz ter gom
me gyei Szo mód, 0141 hely raj zi szá mú, és Du na al más,
0590/1 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az in gat la no kon ta lál ha tó
ró mai kori ere de tû meg ma ga sí tott töl tés, va la mint a töl tés -
ben ta lál ha tó, kvá der kö vek kel fa la zott víz át eresz tõ csa tor -
nák meg õr zé se.

44.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyei Ti sza bez déd, Kos suth u. 25. szám alat ti, 498 hely -
raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 56/3, 58, 62, 63/1, 67,
474, 475, 476, 477, 497/2, 499, 500, 503/1 hely raj zi szá mú 
in gat la no kat, va la mint az 501 hely raj zi szá mú köz te rü le tet 
és a 471 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal
ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a népi la kó ház épí té sze ti
és te le pü lés ké pi ér té ke i nek meg õr zé se.

45.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron me -
gyei Va dos fa, Rá kó czi tér, 84 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 15, 16, 17, 63, 73, 74, 81,
83, 85, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 106, 109, 110, 112, 113,
119/1, 119/2, 120 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint
a 13, 27, 28, 82 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti ingat -
lanok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az evan gé li kus temp lom
épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek, va la mint berendezé -
sének meg õr zé se.

46.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bé kés me gyei Zsa dány,
Béke u. 102. szám alat ti, 12 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 10, 11, 13, 14, 397, 398,
399, 400, 401, 653 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint
az 542, 904, 905, 906/3 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti
 ingatlanok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1794 és 1799 kö zött
épült re for má tus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek, be ren de -
zé sé nek és te le pü lés ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

47.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pest me gyei Zsám bék,
178–239, 243–244, 248, 259/10 hely raj zi szá mú ingat -
lanokat és a 259/9 hely raj zi szá mú köz te rü le tet.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 162/4–5, 163, 164/6–11,
165/1–2, 166–175, 176/1–2, 240–242, 249, 257, 258,
259/3–5, 259/7–8 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint
a 162/1 és 177 hely raj zi szá mú köz te rü le te ket je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te le pü lés rész 18. szá -
zadi új já te le pí té se so rán ki ala kí tott gö dör lösz fa lá ba vájt
pin cék, az egy kor össze füg gõ pin ce sor meg ma radt ele me i -
nek meg õr zé se.

48.  §

(1) Meg szün te tem a Bács-Kis kun me gyei Baja, Köl -
csey u. 23–25. szám alat ti, 1348/5 hely raj zi szá mú in gat -
lan nak az 50041/1958. ÉM sz. ha tá ro zat tal ki mon dott
544 törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét, mert az in gat lan
 telekalakítása kö vet kez té ben két ön ál ló in gat lan jött lét re,
ame lyek kö zül az 1348/7 hely raj zi szá mú in gat lan mû em -
lé ki ér té ket nem hor doz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te lek ala kí tás so rán lét re jött
1348/6 hely raj zi szá mú in gat lant mû em lék ké nyil vá ní tom.
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(3) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1004, 1005, 1006, 1008,
1009, 1024/1, 1024/2, 1043, 1347, 1348/7, 1355 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, va la mint az 1065/2 hely raj zi szá mú
köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(4) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá zad vé gén épült
ecet gyár, a 19. szá zad elsõ fe lé ben épült mag tár és a
20. szá zad elsõ fe lé ben épült tû zol tó sá gi épü let épí té sze ti
ér té ke i nek meg õr zé se.

49.  §

(1) Meg szün te tem a Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei
Er dõ hor vá ti, Hat ház u. 19. szám alat ti, 215 hely raj zi
 számú in gat lan nak az 50042/1958. ÉM sz. ha tá ro zat tal
 kimondott 1282 törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét.

(2) A mû em lé ki vé de lem alatt álló népi la kó épü let hely -
re ál lít ha tat la nul el vesz tet te mû em lé ki ér té ke it.

50.  §

(1) Meg szün te tem a Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei
György tar ló, Ó-ta nya, 023 hely raj zi szá mú in gat lan nak a
17952/1979. OMF sz. ha tá ro zat tal ki mon dott 9110 törzs -
szá mú mû em lé ki vé dett sé gét, mert az in gat lan telekala -
kítása kö vet kez té ben két ön ál ló in gat lan jött lét re, ame lyek 
kö zül a 023/2 hely raj zi szá mú in gat lan mû em lé ki ér té ket
nem hor doz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te lek ala kí tás so rán lét re jött
023/1 hely raj zi szá mú in gat lant mû em lék ké nyil vá ní tom.

(3) Mû em lé ki kör nye zet nek a 023/2 hely raj zi szá mú
 ingatlant je lö löm ki.

(4) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad vé gén épült
mag tár épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

51.  §

(1) Meg szün te tem a Vas me gyei Ne mes kol ta, Béke u.
20. szám alat ti, 57 hely raj zi szá mú in gat lan ból te lek ala kí -
tás so rán lét re jött 57/1, 57/2, 57/3 hely raj zi szá mú in gat la -
nok nak az 50042/1958. ÉM sz. ha tá ro zat alap ján fenn ál ló
7965 törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét.

(2) A mû em lé ki vé de lem alatt álló népi la kó épü let meg -
sem mi sült.

52.  §

(1) Meg szün te tem a Ko má rom-Esz ter gom me gyei
 Szomód, Bet le hem-pusz ta, 0140, 0141, 0171 hely raj zi
szá mú in gat la nok nak, to váb bá a 0139/1 és 0139/2 ingat -
lanokból te lek ala kí tás so rán lét re jött 0139/3, 0139/5,
0139/6, 0139/7, 0139/8 hely raj zi szá mú in gat la nok nak
a 7566/1980. OMF sz. ha tá ro zat alap ján fenn ál ló 9176
törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét.

(2) A mû em lé ki vé de lem alatt álló er dész ház és mel lék -
épü le te hely re ál lít ha tat la nul el vesz tet ték mû em lé ki ér té -
ke i ket.

53.  §

Az e ren de let ben mû em lé ki vé dett ség alá he lye zett épít -
mé nyek fenn tar tá sá ról, jó kar ban tar tá sá ról a mû em lék
 tulajdonosa, va gyon ke ze lõ je, il let ve a tu laj do no si jo gok gya -
kor ló ja, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben in -
gye nes hasz ná ló ja a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló
2001. évi LXIV. tör vény sze rint kö te les gondos kodni.

54.  §

(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 az egyes in gat la nok
mû em lék ké nyil vá ní tá sá ról, il let ve mû em lé ki vé dett sé gé -
nek meg szün te té sé rõl  szóló 1/2006. (I. 13.) NKÖM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § (1) Mû em lék ké nyil vá ní tom az Esz ter gom, Baj -
csy-Zsi linsz ky End re u. 14. szám alat ti, 19764/1, 19792,
19794 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 19786/1,
19786/2, 19786/4, 19793 hely raj zi szá mú in gat la nok nak
a fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt te rü le tét.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel az R. 51.  §-ának he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„51.  § (1) Meg szün te tem a Deb re cen, Pé ter fia u. 27. szám
alat ti, 7554/1 hely raj zi szá mú in gat lan nak az 50041/1958.
ÉM sz. ha tá ro zat tal ki mon dott, 1792 törzs szá mú mû em lé ki
vé dett sé gét, mert az in gat lan te lek ala kí tá sa kö vet kez té ben
két ön ál ló in gat lan jött lét re, ame lyek kö zül a 7554/4 hely raj -
zi szá mú in gat lan mû em lé ki ér té ket nem hor doz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te lek ala kí tás so rán lét re jött
7554/3 hely raj zi szá mú in gat lant mû em lék ké nyil vá ní tom.

(3) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.
(4) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -

jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1810 kö rül épült
klasszi cis ta la kó ház épí té sze ti ér té ke i nek és vá ros ké pi sze -
re pé nek meg õr zé se.”

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Melléklet a 11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
96/2006. (V. 9.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornok
szolgálati viszonyának megszûnésérõl

és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

Az igaz ság ügy-mi nisz ter elõ ter jesz té sé re az Al kot -
mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban biz to sí -
tott jog kö röm ben meg ál la pí tom, hogy Ve szel ka Ven del
bün tetés-végrehajtási dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo -
nya –  mivel a hi va tá sos szol gá lat fel sõ kor ha tá rát el ér te
– a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biakban: Hszt.) 59. §-a (1) be kez dé sé nek a)
pont ja alap ján 2006. má jus 29-i ha tállyal, a tör vény ere -
jé nél fog va meg szû nik, és ez zel egy ide jû leg a Hszt.
182. §-ának (1) be kez dé sé re fi gye lem mel szol gá la ti
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. má jus 3.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2072/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1049/2006. (V. 9.) Korm.

határozata

a Holocaust Dokumentációs Központ
és Emlékgyûjtemény Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kor mány el fo gad ja a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós
Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány Ala pí tó Ok -
ira tá nak mó do sí tá sát, és fel ha tal maz za a nem ze ti kul tu rá lis 
örök ség mi nisz te rét, hogy a mó do sí tás ügyé ben a Kor -
mány mint az ala pí tó ne vé ben és kép vi se le té ben az ille té -
kes bí ró ság nál el jár jon.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Ha tár idõ: azon nal

2. A mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala -
pí tó Ok ira tot a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé -
sét kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel jog erõ re
 emel ke dé sét kö ve tõ en azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Új Magyarország Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója

Fo rint ban

Bevételek
1. Tag dí jak –
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 14 400
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 13
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  14 413



Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –
3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 637
5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai –
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  637

Dr. Ba la ton Pé ter s. k.,
el nök

2006/54. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4219

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:

842432A
147757G
053114G
451329F
655394E
730949F
571639F
238778A
464874E
746159A
094023C
629241B
604917B
240001G
051833E
377871A
397213B
572840C
305466A
496675F
657187B
866400A
581178C
216966A
789545A
430449A
923539B
471879E
840103C
203863E
631099C
767160A
579715C

560265C
823624F
308592C
423329E
125518G
719669D
319728F
998986D
137338A
127390C
416505D
038362C
481771E
365160E
023144A
859786B
622173D
899630E
094224A
295588D
561413D
129831E
100476F
539299B
735009A
388538E
185710D
460897C
180531D
734992A
237458B
424618D
105181A

906382F
211703D
352442C
423696D
248944D
043895C
033699E
844489A
311841D
375297A
870079C
456458B
930426F
216749E
210019F
141719E
761370A
851132C
192312B
530856E
348823B
677133B
701019C
439536D
456842A
479773B
540719A
141025D
097921A
485158E
851624D
409108C
453950E
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915362A
062223B
184641D
336280E
964223B
854900D
636563C
521249E
990028B
103564E
016169C
557646E
435313D
396377E
452174A
485106C
306138B
219545A
783479B
806920D
745651F
810061B
926811B
783479B
918498B
896079A
406937A
726712B
611944E
488879C
859655B
748288B
411190E
577807C
831172C
721537B
691508C
997581E
542512A
294309C
654743B
600583D
172959E
974401A
196480A
680354E
439067C
629843E
326439C
441848A
279450D
522425A
974756C
563816E

607703F
247609D
552922A
402643B
256941E
196999C
015475D
118530C
159303E
159848D
219821G
098197F
344408E
590235D
188059C
866040F
240966F
620036B
517875C
776641D
596132C
308675C
459392C
660504D
460353C
987980C
831292D
262288A
186861C
234253B
561106D
206106D
058482F
780347A
176173B
493057E
642765D
770931A
534152C
295250C
784842E
801049D
578338D
642521C
446701A
476226A
847372D
998119C
432048A
889653D
682678D
992340B
818439C
595573D

544272D
916290C
411960F
427237B
904344A
677506C
220803C
001408E
096597E
411156A
310740F
574752C
595685E
993508C
651400A
647040A
590001C
852345D
708589A
307462E
264121B
403266B
502301D
937601D
102247B
692329E
274777B
142448B
902608A
931775C
787146E
259049A
821824E
378168D
930891E
630046C
928694A
073956D
592742C
219203D
928478A
533483F
039608A
173409A
875142E
589920C
639192D
839730E
150682C
337952C
227144F
343438E
409502B
892060A

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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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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